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المؤلف!قديم

التيوالدراساتالبحوثمنالمجموعةَهذهالعربللقارفينقدمانيُسعدنا

بما،ندل!والأالعربيالمغربتاريخفيالأخيرةالأربمالسنواتفيأعددْناها

الوثيقةلصلاتها)بنطلارية(وَقوصَرةوصِقلية)إقريطش(كريتجزرُذلكفي

الزميةالفترةنيمواضغَعثرافايةَالبحوثُهذهوشاول.والمغرببالاندلس

التاسعالقرنإلىأيْ،الوسطىالقرونخهايةإلىالعربىالفتحمن

للميلاد.عشرَ/الخاس!للهجرة

ضمنم(69ا)828-كريتلجزيرةالعربالحكمفزةَاعتبرناوقد

علىوظلواالأندلسمنقَدِمواالجزيرةفاتحيأنالىنظراَالبحوثهذهإطار

.وبالمنربالأمبالوطنوثيقةعلاقات

علىصقليةجزيرةفيالمسلمينتاريخمنحِقَباَالبحوثمنثلاثةوشاول

عهدوعلىللميلاد(،عشر/الثافيللهجرةالادس)القرنالنورمانعهد

عر/الثاكللهجرةالساجالقرِنمنالأول)النصفالثافيفردريكالامبراطور

التي،الصغيرة)بنطلارية(قَوصْرةجزيرةلمسلميبحثأخضَصْناوقلى.للميلاد(

إفربقية.وساحلصقليةجزيرةبينموقعاًاسزاتيجيأتحتل

فيمتداخلةوهي،والمغربالآندلسناربخمنجوانبَفتتناولالبحوثبقيةُأما

عنبحثاَأفرذناوقد.الوسيطالعصرفترةطيلةالعُدْوتينتاريختداخلإلىبالنظرمعظحها،

وأثرهاالعربيةالنقودلإنتثاروآخرَ،الري!السوداننيوأثرهاالإسلاميةالعربيةالحضارة

القرونفيإيبربةجزبرةشبهالىإيجة!كرمنطقةمنأوروباجنودفيونجاصة،أوروبافي

الاتصالوسائلمنكوسيلةالحاماستطلَالزاجلبحمامالخاصىالبحثُويتناول.الوسطى

العربيين.والمفربالمشرقمنكلىفي،الريم

كما،الأولالمقامفيالأصيةالعربيةالمصادرعلىالبحوثهذهكلفياعتمدْناوقد
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هذهجواتمختلفحولأجنبيةٍبلغاتالمتخصصونكتبَهاالتيالحديثةالبحوثإلىرجعْنا

الحواثي.فيموضعهفيذلككلإلىوأشرْنا،الدراسات

بالحضارةالخاص!فالبحثُ.عليةندَواتٍفيقُدمتْالبحوثهذهمنخسةًإن

العربيةالنقودبانتثارالخاصىالبحثُوكذلكالعريطالسودانفيوأئرهاالإصلاميةالعربية

ضهرفيإشبيليةفيعُقدتْالتيالحالميةالندوةفيقُدَماالوصطىالقرونفيباأفيوأثرها

وُقدًم.الإنسانيةتقدمفيودَوْرِهاالإصلاميةالعربيةالحضارةعن،0891عاممارس

(زروق)مهرجانفياليحانِىالملكعدمروانأبىالاْندلىبالصوفيالخاصىالبحثُ

وفاةعلىصنةخصمائةمروربمنابة،0891عاميونيوشهرفيمصراتةمدينةفيعُقدالذي

الاْمويةالإمارةعلىوَبنيهحفصونبنعمربقيامالخاصىالبحثُأما.زروقأحمدالئيخ

مدينةفينَظتالذيوحضارتهالمنربلتاريخالثافيالدولىالمؤتمرفيقُدمفقدبقرطبة

البحثُوُقذم.089Iعلمنوفبرشهرفي،الجامعيينللمزرخينالتونيةُالجمعيةُتونى

الثقافيالأسبوعفيصقليةصاحبالثالطفردريكللامبراطورالعريةبالياسةالخاص!

الإيطالىالمعهدمعبالاشزاكالتاريخيةللدراساتالليبيينجهادِمركزُنظًمهالذيالعرد

.8191عامينابرشصفي،رومةفيالإفرخط

الفانحبجامعةالزيه(كطبة)مجلةفيوالدراساتالبحوثهذهمنالبحضُنُنروفد

مركرعنتَصدرُالتىاقاريخية(البوث)مجلةفيالآخرالبعضُونُثر،الغرببطرابلس

مؤتمرعنتَصدُرالتي(الأربعة)المصولمجلةوني،التاريجةللدراصاتالليبيينجهاد

رأالأندلعىللمؤرخ)المُثتى(بكتابالحاصةُالدراسةُأمابليبيا.والكئابالأدباء

للإعلامالعبيةاللجنةعنتَصدُرُالتيالريية()القافةمجلةفيلرتْفقدحيَّانبنمروان

قِبَلمنالهاوالرجوعِتناولهالتييرمجتمحةًالبحوثهذهننثرَانالآنرأيْناوقد.الليية

والمغربية.الأندليةبالدراصاتالمهتمين

فيلهمصناًوالدراساتالبحوثهذهفيالتاريخوطلبةُأساتذةُيجدَأنفيونأمل

يُلمونلاالذينأولثكونجاصة،عامةالمثقًفينعلىبالفاثدةتعودَأنفينأملكما،دراتهم

لدىالاهقامدءفيال!بحوثُهذهتاهمَأننفهالوقتفيونرجو.أجنبيةبلغاب

الىحاجةفيتزالماالتي،والمغربالأندلستاريخمنالعديدةالجوانببدراسةالباحثين

والتقصي.البحث
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خدمةِمنتُديهلِمَا،للكتابالعربيةللداروشكرناتقديرناعننعبرأنالختامفيوَنود

واللهُ،الباحثينوتشجيعِالتراثِلإحياءواهمامعنايةٍمنتوليهبما،العموطُلأَبِللباحثين

التوفيق.ولى

.م8191يناير18هـالموافقا004أولرببعا:الغربطرابلس
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أندلسيّةعربيةإمارة

"كريت"اقريطشجزيرةفي

م(619هـ)035-212ء/28

القرنفي(الامي/البحرالروم)!كراتوسطالبحرفيالبحريةُالميادةُللعربكانت

الرومأيديمنينتزعواأناستطاعوااليادةهذهوبفضلللصيلاد.التاسعاللهجرةالثاك

زمنِوفي.)1(وقبرص()كريتوإقربطشكصقيةالمتوسطالبحرجزرأكبرَاليزنطيين

اتخذ،والرومالعرببينالثغورمناطقفيتنقطعلاوالث!واقيالصواثفحروبُفبهكانت

جزيرةفغُتموقد.الرومأراضيعلىوللإغارةللنجارةهامةقواعدَالجزرَهذهالعربُ

فتحتْهافقدإقربطشجزيرةوأما،الأغالبةعدفيافربقبةصبيدعلىاليزنطيةصقلية

موطنهاعنالنزوحإلىتاضطرٌأنبعد،الآندلسمنقدمتْعربيةجماعةفيهاواستقرث

بقرطبة.الثهيرةالربضثورةأعقابفي

ي!يطرواوأن،مصرساحلعلىينزلواأنالأندلسيينالنازحينهؤلاءلبعضرتُدًوقد

مناضطُرواانالى،سنراتعشرلمدةستقلةَإمارةَفيهاويقيمواالإسكندريةعلى

لهؤلأءقُذَروهكذاالبلاد.عنالرجلإلى،المرةهذهالعباسيينأيديوعلجديد،

عنالمنقطحةالجزائرطئرَاوملكوا:فبقولآنذاكالبحريةالملمبنسيادةعهتخلدونبئابتحدث(1)

..وقبرسواقريضومالطةوقيصزوصقيةوصدانجةويابةونورقةيررقةئلفيالواحل

جائيةيخهأطلجلُهموصارتالبحرهذالجةستمحيرعلىتغبواتدكلهذلكخلالوالمل!ون

.254عى()اه&أنظر.الأططل،فيابحرَمحيزالإسلاميةوالعاكر،ذاهبة

11
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ونصفِقرنٍنحويوطنوهاوأنالبيزنطيةإقريطشجزيرةَيفتتحواأنالمغامرينالأندليين

علىالبحر!الفزولمواصلةوقاعدةَ،لتجارةمركراًالجزيرةَاتخذواوقد.الزمنمنالقرن

ذاتهاليونافيالبرعلىأغارواإنهمبللا؟إيجةبحرمنطقةفيوأراضيهمالروممراكب

بالجرأةالأندليرنالعربُهؤلاءعُرفوقد.الزمنمنفزةاليونانبلادفيواستقروا

عنحوقلابنُويتحدث.)2(غزوا"أهلُبأنهمالا!طخر!ويصفهم،والإقدام

.)3(الجهاد!غايةفيوأهلها،مخرجولامدخليخهاللنصرانيةيكن"لمإنهفيقولالجزيرة

عمرابنحفصأبالجزيرةفاتحذريةمنالأمراءمنعشرةالجزيرةحكمعليتعاقبوقد

نطيونالبيزالرومُاسزدأنإلى،والاْندليبالإقريطثيالمعروفالبلوطيشحيببنعيى

()الخندقالجزيرةلعاصمةطويلوحصارضروسحرببحدم035619/عامالجزيرةَ

فق.المغربأوالمثرقفينصيرأأومُغيثأإقريطثىعربُأثناءهيجدْلم،شهورتحةدام

فيوكانوا،أسطولللحمدانيينيكنلمالثاموفي،تحتضرالإخيدييندولةكانت،مصر

مد4افريقيةفيالفاطميينالعبْيديينبوصعوكان.الروممعضروساَحربأيكابدونالاَونةهذه

وانشغالهم،الاْمويةقرطبةخلافةمعالمنربفيالدائرالصراعفيانثغالهملولاالم!اعدةيد

لنزويخططونكانواآنذاكالفاطميينانكما،صقليةمياهفيللرومالتصديفيكذلك

عباصية.ولايةإقريطثىوكانت،العبايةالخلافةعلىوللقضاءالمضرق

مسلميهاتنصيرعلىعملواحتىإقريطثىجزيرةالبيزنطيونالرومُاستردأنوما

.)"(والإسكندريةوصقليةالأندلسإلىالجزيرةعنبمضُهمورحل،بالإكراه

:المشرقإلىمنهمجَفعِونزوحالرَلضأهلئورة

شةثامبنالحكمالأميرعلىبقرطبةالجنويماالربضأهلثورةأثرعلى

فتوخه.الفورعلىالآندل!مغادرةبوجوبالثائرونأنذر،بعنفوقعهامAا202Aء/

بنحوعددهمويُقذرالباقونوأماالأندلى(،)عُدوةفاصفيواستقرواالمنربإلىبعضُهم

.07والمالكالمالك:الاصطخري()2

.lAtالأرشصورة:حوقلابن)3(

.028الرطة:جبيرابن210المابب:المراكي(4)
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شةرمضان02فيالمثرقإلىنزحواضد،()ْوالأطفالالنساءدونألفاَعثرَخمسةَ

ولايةأولفيوذلك،الإسكندريةإلىانتَهوْا)حتىالبحربطريقم818ابريل2021ء/

وملكوا...ضلبوهمبهموثارواالضيمَفابَوْا،إذلالهمإلىوذهبواأهلُهافعازهبم،المأمون

فصالحهم،الماْمونقِبَلمنمصرعلىأميراَطاهربناللهعبدوردأنإلىمُديدةالإصكندريةَ

البحر،جزاثرمنشاءوابحيثالنزولفيويخَّرهم،لهمبذلهمالعلىعنهاالتخلىعلى

.)6(!الروميالبحرمنإتريطضجزيرةَفاختاروا

والمغربالأندلسفيالوقتبعضَأقامواالاْندليينهؤلاهأنأماريالمتثرقويرى

قرطبةأميرُزوَّدهمأنوبحد،الربضوتعةمنسنواتثمافيبعدإلامصرَإلىيصلواولم

الغزومصرزاولواإلىالتوجهتجلأخهمكما،المشرقإلىالتوجهمنقكيغاللازمةبالمراكب

.(v)المتوسطالبحرغروفيالنصارىمراكبضدَّالبحر!

المأمونالخليفةعلىالفسطاطفياتزىتدإذكان،مواتيةمصرَفيالظروفُوكانت

الإسكندريةتربالبرإلىونزلواالفرصةَالأندلسيونفانتهز،السريبناللهعبدالوالى

علىاليطرةمنتمكنواثم،للمدينةالمجاورةالعربيةالقبائلإحدىمعالأمربادئوتحالفوا

ابنُيقولوكما.عشرصنواتمننحواَقائمةَظفتْمستقلةَإعارةَأقامواحيثالإسكندرية

طائفةمنهميخرجلمهـانهويقالالضيْمَيابَوْنأنفةذويالأندليينكانواهؤلاءفإنالأبار

عمرحفصأبوزعيمهُموكان.إ)8(واستوطنوهاعليهاتغلبواإلأالدنيانواحيمنبناحية

المجاورالبلوطفحصمنبطروشقريةأهلمنالغيظبابنالمعروفالبوطيشحبابن

.9()،أعداخهممكافحةعلىوحزمجلادةأولأهلهلقرطبة

وقضىالماْمونقِبلَمصرمنعلىالجديدالواليالح!ينبنطاهربناللهعبدُوصلولما

تسعةأو،أيامبضعةوحاصرهاالإسكندريةإلىتوخه،الفسطاطفيال!ريابنثورةعلى

إلىيرتحلواأنعلىالأمانالأندلشونفَأئهُ،؟()ْالسريافيميخائيلروايةحسبضمهور

.9/2،المُفرب:صيدابن145/0اطة:الاْبارابن)5(

.1/04اطة:الأبارابن)6(

-.003ص()بالإنجليزيةإقريطثىفيقرطبةعلصيحكم:الدينمإص)7(

.2/115المُفرباليان:عذارىابن)8(

.39الم!رالروكلالحميري)9(

.432ص()بالإنجيزيةكريتلجزيرةالعرباخلال:(Brooks)بروكس(01)
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علىاضالحهمالأبارابنعارةمنيبدوأنهإلا.)11(الأمانفأعطاهمالرومأرضبعض

إلى)وبعهمخلدونابنوعبارةِ،لهمبذلهمالعلى،الإسكندريةأعهاالتخلى

استلمواالأندلسيينهؤلاءأنأ)12(إقريطثىإلى"أجازهمالمئريوعارةهإقرشش

جزيرةلنزوبالمراكبتزويدهموكذلك،لهمالماليالعونوتقديم،تاْمي!نهممنهابثروط

مناهضةإلىودضهم،م!نهمالتخلصُالعباصيللوالميتسنىوبذلك.البيزنطيةاقريطثى

فيالعباييللخليفةولائهمبإعلانعليهمعهداَأخذولعفه،العباسيةالدولةأعداءالروم

تدلكما،العباصيللخليةولاءهمأعلنواحتىإقريطثىجزيرةَافتتحواأنماإذالجزيرة

وجههعلىنُقشكريتجزيرةفيفقسِعلىعُزضد.والعُصلةالكنابيةُالمصادرُذلكعلى

.)13(اللهعلىالمتوكلالعباصيالخيفةاصمُظهرهوعلىحفصأ!الفاتحاسمُ

وافتخراالإصكندريةمنالأندليرنفيهاخرجالتىالةبأنالآراءفيتباينوئمة

ص!(.Brooks)بروكسي.لإسهابالموضوعَهذاتناولوقد،إقريطشجزيرة

كريتلجزيرةالعرباحتلال:بعنوانلره!ثفي

(The Arab Occupation ofCrete)َالمصادرعلىمعتمدا

سقوطكان،والكندياليعقولمايذكرهفحسما.المتوفرةوالبيزنطيةالعربية

،م827يونيو-5212/مايوصنةأولربغفيالعباصيالوالىيدفيالإسبهدرية

تسعةللحصارصمدواالإسك!ندريةفيالأندلسيينأنالسريافيميخائيلالمؤرخويضيف

إلىبروكسويخلُمى.م827سنةدي!مبرضهرفيكانالمدينةسقوطفإنوعليه،شهور

كريتجزيرةوافتتحواسقوطهابعدالإ!ندريةمنخرجراالأندليينالعربباْنالقول

.)4؟(م828سنةء/أوائل212شةأواخرفي

المصادرعلىنعتمدكليةَفإننا،للجزبرةالعربفتحبأخباريتعلقفماأنهبالذكروجدرو

أوردالذيالبلاذريباصتثناءالفتحأخبارعنشيئاالعربيةُالمصادرُتذكرلاإذ،البيزنطة

خلافةفياقريطثر،1غزاها):وهيياقىتتاخبسهاالفتحعنمقتضبةعاراتِثلاثَ

حصنأمهافاقغ،بالإقريطثيالمعروفالأندليعيىبنع!رحفمىأبوالمأمون

.5/2؟2اكاريخزال!مل:الأثيرابن3/2901ولللودالركل"ريخ:الطبرى(11)

./318؟اطيبفح:المقرى42740/:خلدونابن104/0ا!:الأبارابن()12

.21ص()با!نجيزيةا!ربكرتأمراهعملة:7(مايلز)ص!أ()13

.2trعى)بالإنجليزيةكريتلجزيرةالرباحتلال:)م!بروكى(14)

4؟
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وخرب،أحدأالروممنيخهايُبقِلمحتىضيءبعدضيئأيفتحيَزلْلمثم،ونزلهواحداَ

إلىووصولهِمالربضأهلضةأنبالذكركذلكجديرهوومما؟(.،)ْحصونهَم

المؤرخونوأما.العربالمؤرخونإلايذكرهالاكريتلجزيرةافتتاحِهمثمالإسكندرية

منجاءواالعربالفاتحينأنحسبواأنهمويبدومصر،يذكرونفلاالبيزنطيون

)16(.الأندلس

:العربا!رافيينمصيفاتفيإتريطثى

وأالهمزة)بفغإقريطثىباصمالعربالجغرافيينعندكريتجزيرةعُرفت

وكزةوضراكاومساخهاالجزيرةموغعنالعربالجنرافيونتحدثؤقدكسرها()17(.

موضهاوعن)8؟(.وطرةمساحةَقبرصدونإقريطشإنيقولفالاصطخريمراسيها.

"يقابلهاإنهفيقولياترتأما،)91(.المغربأولبرقةالبرمقابلةإنهاالمراكثييقول

نإخلدونابنويقول.2(،)ْوقرىمدنفيهاكبيرةجزيرةوهي،لوبياافريقيةبرمن

.،)21(الإصكندريةمقابلةفيوقبرصصقليةبينماالروميالبحرجزر"مناقريطش

مدينة،مائة"وترجمتهالبزبلشاقريطضأيضأتسمىالجزيرةأنالحمريويذكر

لاسمتحريفباْنهابتربلثىالتحيةعلىكنارويعلق.،)22(مدينةماثةبهاكانوكذلك

23)القديماليونافيالجزيرة Hekatompolis).

)16(

)18(

)91(

)02(

)21(

)22(

23()

./1326ابلدانبم:ياقىت.431عىال!ابقالمصدر

.431ص()بالإنجلينلةكرلتلجزلرةالعرباخلال:(Brooks)بروص

،أوكرها(الهزة)بفغبالأفريطثييُنعَتنحدروثمة./1236ابلدانمبم:باقىت

.03(1/ا!يها!ايىطحق:دوزي)أنظرلبنيمرادمأاحمأالكلمةتتملوتد

.08والمالكالمالك:الاصطخري

.12المعب:المراكثي

.yr.%/اابلدإنمبم:باترت

.4451/المبر:خلدونابن

.51المطارالىض:الحميري

Iصالثاكا!لد،(بالإنجيزيةالنانية)الطبعةالإملايةالمطرفدالرأ . AY.
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وعولجبالهاوفي،ذهبأمنجم،معدنويخها،والأشجارالكرومكثيرةوالجزيرة

والأندلس.افريقيةمنالزيتونزيتَالجزيرةوتستورد.المعز)24(كثيرةوهي،كثيرة

تصدرإتريطشأنالزهريويضيف.تجفيفهبعدويُصذَرمياههافيالتونةحمكُويصاد

العسلَمصرإلىالجزيرةُوتصدِّر.2()ْوالجبنوالرمانوالمكسراتوالمصطكىالِاْنتيمون

.)26(والجبن

يوجدلاطبياَعثمبأالزهريفيذكر،الطبيةأعثابهاعنالعربالجغرافيونويتحدث

الذيالأنتيمونولعله،الزعزنباتعلىينموكطفيلياتوهو،الهندوفياقريطشفيإلا

نييُستعمَلإنهالقلقشنديعنهيقولوالذي،لهمثيلَلابأنهويصفهالحميرييذكره

.(27)الأدوية

اللبنبوفرةأشادحفصأباالجزيرةفاتحأنليولانيس(لتاريبئ)الصلةصاحبُويزعم

البرإلىنزولهمبعدالجزيرةمبارحةفيالعفكيرصناتباعَهيثنيلكي،الجزيرةفيوالشَهْد

.فيها)28(

الخير"كثيرةهاماَتجارياَمركزاَفإخهاكانت،غلاضهاووفرةالجزيرةخصبصنوفضلاَ

.)92(!رائجاليهاوالصادرمنهاوالوارد،والتجارةوالمير

شعيب:بنعمرضصأ!وإمارةإقريطشإكعاح

العربُغزا،عري!أسطولأولإنثاءفيالفضلوله،سفيانأيبنمعاويةخلافةفي

ابنالوليدخلافةفيالجزيرةَكَزوْاثم،م554/3-674سنةمرةلاْولاقريطشجزيرةَ

)25(

)26(

(TV)

(YA)

)92(

.51صالمطارالروض:الحميرى

.8201صالثاكالمجلد،الإءبةالمعارفدار6

5.371/الأكىبم:القلفندى

.51المطارالروكل:الحميري،8201صالثاكالمجلد،الإسلابةالمطرفدارأ

.5/372الأضسصبح:القلقثندى

Iصالثاكالمجلد،الإصلايآالمعارفدالر؟ - AY.

.184الأرضصور6:حوتلبئا
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علىغاراببمثابةكانتالغزواتِهذهأنإلاَ،3()ْالرشيدهارونخلافةوفيالملكعبد

بالغنائم.وللظفرالرومتواعد

م5212828/أواثلسنةأواخرفيفقدكان،الاستيطانوبغرضالجزيرةافئتاحُأما

الذىشُعيْببنعمرضصألىبقيادةالإسكندريةمنالقادمينالآندلسيينالعربيدعلى

(Apocapso)البيزنطيةُالمصادرُتسمئه ، ( Apochapsa).وتقول

)اكأ(،افتتاحهاقبلالجزبرةعلىأغارواأنسبقالأندلسيينهؤلاءإنالبيزنطيةالمصادر

تمهيدية.إصتطلاعيةغارةَكانتالأولىغارتهَمأنويبدو

منتعافيالفقرةتلكفيكانتالتيالبيزنطةللامبراطوريةتابحةًآنذاكإقريطثىكانت

التىالاْهيةُالحربُأخهكئهافقد.عضدهافيوفنتْأوهنتْهاوخارجيةداخليةمتاعبَ

مذهبيةمنازعاتمنتعافيالامبراطوريةكماكانت،توماسبالعرشالمطالبالثاثرُتزعمها

يناصرهاكانالتيالحركةوهي،الصورأوالإيقوناتمناهضةحركةلقيمامنتيجةحادة

تواجهكانتالاميراطوريةأنذلكإلىأضفْ.آنذاكالحاكمةالفربحيةالأسرةأباطرة

إنهثمإيطا.ليا.جنوبفيالبيزنطيينممتلكاتعلىوكاراتهمصقليةعلىافريقيةعربحملةَ

وأدى،المشرقفيالأمويةالدولةسقوطمنذقفتْقدبالأسطولنطيينالبيزعنايةَأنيبدو

واحدآنفيوصقليةاقريطشلجزيرقيالبيزنطيينفقدانُمنهاوخيمةِعواقبالىذلك

يؤيد،العكريةالحامياتمنخاليةكانتأقريطشأنفيبدوذلكوعلىتقريبا)32(.

الأهالم!كانواأنكماأ)+(.الروممنخاليةَيومئذكانتالجزيرةإنالأبارابنتولُذلك

k)الإداسؤمنيعانونوكانوا،لدلقوناتالمناهفىالرعيالدينىالمذهبغيرعلى

وقدالأندلسيونجاءوقدهذا.العربللفاتحيىمقاومةيبُدوالمفإخه!مولذلك،البيزنطة

عنثمأولاَقرطبةعننزوحهمبعدفيهاوالاستقرارالجزيرةافتتاحعلىأنفهموطَّنوا

ذلك.بعدالإسكندرية

المؤرخينطريقعنمعظمهانيوصلَتاالفتحأخبارتفاصيلَفإن،قبلمنذكرناوكا

ونيالجزيرةافتتاحإلىأشارالذيالعربالمؤرخينبينالوحيدهووالبلاذري،البيزنطيين

./1236البلدانمبم:ياقىت03()

.8201صالئاكالمجلد،(بالإنجيزيةالثانية)الطبعةالإسلابةالمعارفدالرأ31()

.602ص(با!نجيزية)ابيزنطبةالدو8لاريخ:Ostrogorskyأسزوجورصكي32()

./142المفرب:يدابن145/0اللة:الاْبارابن)33(
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فيإقريطشإلىوصلواالأندليينالعربإنالبيزنطةالمصادُروتقول.الإيجازغابة

وإنهم،مركبأأربعينظهرعلى(م982-082)حكمالثافيميخاثيلالامبراطورعهد

)03ههك!ول(حفصأبورأصهموعلى((Charax)رأسعدال!برإلىتزلوا

ومنه،عميقاَخندقاحولهضرواحصنأالثماليالجزيرةساحلعلىنزولهممكانفيوشدوا

ومن،()الخندقمدينةوهيبعدفعاالحصنحولقامتالتىالمدينةاسمُاشتُق

كاندياالاصموكذلك(Chandax)اليونانياسُهااشتُقللمدينةالردالاصم

(Candia)العمانيينالأتراكثمالبنادتةحكمأيامالمدينةبهعُرفتالذي

باسماستُبدلحيما،العثرينالقرنمطلعحتىم!تعَملاَظلالذيالاصموهو،للجزيرة

علىيغيرونالعربُأخذالحندقومن.(Herakleion)هراقيونالحاليالمدينة

بعدشيثاَ)يفتحضصأبويزللمالبلاذرىقولحدوعلى،ودواخلهاالجزيرةأطراف

نأالبزنطيةُالمصادرُوتذكر.)"3(،حصونهَمِوخربأحداَالروممنفيهالبقلمحتىشيء

أنهويُروى.يخهاالبقاءعلىأتباعهحاثاالجزيرةثروةَوأطرىالمراكبَأحرقحفمىأبا

هذه.والثهْدباللبنتفيضُأرضِإلىحملتكملقد؟ثكواكمفيم5:قاثلأخاطبهم

فأجابهم:؟،اوأولادنا:قالوا،المجدبةأوطاَنكمواَنوْافاسزيحوا،الحقةأرضكم

جيلىآباءتصبحونثمومن،الزوجاتوظائفَلكمالحسانُالأسيراتُتؤدياصوف

خيالنجمنوأسطورةَمتبعدةَتبدوالروايةَفإن،كناربعلقوكا،)03(.جديد

ويفترض.معهمعاثلاخهماصطحبواقدكانواالأندلحيينإنإذ،اليزنطيينالكئاب

الروايةمصدرَكانذلكولعل،المعطولةمراكبمبعضَأحرقواالعربَأن!أماريا

.)36(اليزنطية

أهلمنكانواالقريطثىلجزيرةالمفتتحينأكثرَأنالقرطيحزمابنُويذكر

وافريقيةالاممنالمسل!يندَعْواحتىالجزيرةافتتاحمنفرغواإنماالذين)+(الاْندلى

"الروممنخاليةيومئذ"كانتالجزيرةإنالأبارابنويقول.فيهاللاستيطانوالأندلس

،مكانكلمنالناسوجاءهم،فاعتمروهاونزلوهابفتنتهماليها)الأندلسيونفاحتمل

(:r)1236البدانمبم:بافىت/.

.86الإ!لاملاريخفيحماسةموا!:عنان)35(

.8301ص،الئالثا!لد(بالإنجليزيةالئانية)الطبعةالإملايةالمطرفد!ر6)36(

.4/157الطببتح:المقري)37(
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.)38(،معهمفأوطوها

إلىإداريأوئصها،الجزيرةباقتصادالهوضعلحفصأبوولاخهاأولُعملوقد

لمما،إعةصبرمنطقةفيالاتجارأوبالإ!كارللأجانبيمحولم.إقيمأأوأرشينكورةَ

(.9r)مبَّقةضريبةلهوايؤ

بيادةالاعزافمعمستلةإمارةأقامحتىالجزيرةفيوقىمهُضصأبواستقرَّإنوما

ولعل.ذلكقيلافريقيةليفعلواقدالآغالبةأمرا/كماكان،بغدادفيالعباسىالخليفة

ىأذريةومن.الحينبنطاهربناللهعبدمصروالىمعمسبَّقاتفاقبمو!كانتلك

الزمن.منقرنونصفِقرنمنمخوأأمراءعثرةُإقريطشحكمعلىتحاقبحفص

الروممراكبضدال!بحريوللغزو،للتجارةمركرأالجزيرةمنالعربُاتخذوقد

جنبفيمؤلمةَشوكةاقريطشوأصبحت."()ْايجة!كرمنطقةفيوجززهموأراضيم

طرصسومنمهااذ،الم!لمينالبحرلنزاةمأوئالخندقعاصمتُهاوأصبحت،الروم

علىوينقضْونالمراكبفيغنمونايجة!كرمياهنيلرونالبحرغزاةُكانالثاموطرابلى

أهممناقريطثىوتُعتبر.)1"(الداخلإلىايجةصبرصواحلوسكانُصكانهاوفر،الجزر

ومنالثافيميخاثيلالامبراطورحاولوعبثاَ،اتموسطالبحرثرقيفيالقواعدالاسزاتيجة

لقرا!نةأوكارأاأصبحتالمائةالجزيرةموانىإنأومانويقول.اسزدادهابعدهجاء

علىكبيراخطراَشكلواكما،الثرقفيالتجارةعلىوبالاَباتوا،لهملاعذ

علىإقريطثىعربُأغار،الجزيرةفيمااقتحواالتىنف!هاالسنةوفي.،)2"(الإ%اطورية

(TA)

()93

)04(

)41(

)42(

.1/54ابة:الأباربئا

.403-503ص()بالإنجليزيةإنريطثىفيترطبةسليحكم:الدينإمام

النزومارصاإنهمإذالبحر()كزاةَنممأنونزلر()القرصان3باالفرليونالكئابيدعوهم

كانتوتفيالمثروعسنلجهادضربومر،الرومأعدائهموأرافيمراكبضدالبحرى

الملعين.أرافيمراكبع!كاراتعننعولا.والرومالمدينبينقائمةالحروبفي

أجاناالكلحةوترد)حل!اهكا(الالطاليةنجنطخو(قرصان)كلمةأنبالملاحظةوجدير

ا!ليةا!اي!طى:!وزى()قرصانتحتأنظر.وكرطلقرمال:الايطاليبلنظها

2/464()كرطلىكل!ةوكذلك،/2337

.2/91الرم:رصغ

.802حا()لالإنجبزقينهاببزيلامبرامدية:n(Om)أومان
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دمًرم214ء/982سنةوفيعليها)43(.الغاراتلكزةأهلُهافهجرها،أيجيناجزيرة

أثوسجبلبمنطقةوعاثوا(Thasos)ثاسوسجزيرةقرببيزنطيأأسطولاَالعربُ

(Athos)عربَولعلَّ.)44(الغربيةالصغرىآسياسواحلعلىوأغاروا،سلانيكشرقي

برىالذيأمارىنطربوجهةأخذناماii!صقلبةجزبرةافنناحفيساهمواكذلكإفربطش

فيوهو،إقريطشجزيرةمنجاءواالفراتبنأسدلنجدةقدمواالذينالأندلصيينأن

الحديثعند5212صنةأحداثضمنيقولالذيعذاريابنعبارةإلىيستندهذارأيه

افريقيةمنالأمدادُ)وجاءتهوبحراَبرأسرقوسةلمدينةالفراتبنأسدمحاصرةعن

.4(وفبرِهماأ)ْوالأندلس

الامبراطوربعث،البيزنطيةبالامبراطوريةأحاطتالتىال!ئةالظروفهذهوفي

الثافيالرحمنعبدالأمرىقرطبةأميرإلىبسفارةم084هـ/93-225سنةفيثيوفيل

العربوضد،صقليةلغزوهمالقيروانفيالأغالبةأمراءضدبهللاستعانة()الأوسط

ذكَركما.أميةبنيأعداءالعبايينأتباعمنوهم،إقريطشجزيرةلنزوهمالأندلسيين

الخلفاءأميةبنيأيديمنالخلافةاغتصبواقدكانواالعباسيينبأنقرطبةأميرَالأمبراطورُ

أخطاراَتواجهالآونةتلكفيكانتالبنزنطيةَالدولةَأن،بالذكرالجديرومنالئرعيين.

فيغازيأتوغل،وفتنتِهالخرميبابكمنتخلَّصوقد،المعتصمالعباصيفالخليفة،كبيرة

إتريطثىأنكما،(م)838عموريةمدينةَوفغلَجبِجيشرأسعلىالصغرىآسيا

المؤرخُلنااحتفظوقد.للعباسيينالموالينالعربأَيديعلىافتُتحتانطيتيْنالبيزوصقلية

ومنه،ثيوفيلكنابعلىالثافيالرحمنعبدالأميرردبنصبنحيانمروانأبوالقرطبي

وتد.اليزنطيالأمبراطوربْحاهَبمثيءيلتزمولم،التحفظشديدَكانقرطةأميرانيتبيَّنُ

وأماا:إتريطشجزيرةعلىاضولواالذينالأندليينبث!أنالتاليةَالفقرةَالأميرر؟تضثن

لابنخضوعهمفيبلدناأهلمنمعهصارومنالأندليحفصأيأمرمنذكرتَما

لفعلهم،والإنكارأمورهمفيالنظرمنسألتَوما،طاعتهليودخولهِم،المأمونأماردة

برتتناولابلدنافيوليسوا،وإلاقُهموفسَقتُهمهموموادُمفلتُهمالامنهماليهينزعْلمفإنه

سنلمأمنهمماردةابنطاعةفيالدخولإلىاضطُرواوانما،مؤنتَهمونكفيكعليهمفنغيرُ

(tr)

)44(

)45(

.603ص()بالإنجليزيةاقريطىفيترطةصلمىحكم:الدينإمام

.8301صالثاكالمجد(بالإنجلينلةالئاية)الطبعةالإملايةالمطرفدالر6

بالإنجلبزبة(الثانبة)الطبةالإءمبةالمطرفد!ر6./1132المفرباليان:عذاريابن

.7ءصالإسلامية!قيةتاريخ:أحصدعزيز.ا.Arصالثالثالمجلد
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!كولهوقوتةاللهُوإنِ...عهمتعجزُنحسبُكنكنولم،ناحيتهمنناحي!تهمودنوبلاده

فيهبماذلكفيئظرْنامنهآباثناأيديتحتوماكانبالمشرقسلطانناالياردومئتهوفضله

ماعلىمعونتكمنيكونالذيوعرفْنا،وطاعتكلطاعتناواستقامة،ولكلناصلاحِ

.)46("لصديقهالصديقُيعرفهبماعليهوحضضتَ،اليهدعوت

:بالحارجالجزلرةوصلاتإلريطشعلماءمنندر

الريالحكمفزةفيإقريطشلجزيرةالداخليالتاريخعنوصلتْناالتيالمعلوماتِإن

الرومكونإلىثم،وعُزلبهاالجزيرةانقطاعإلىيرجعُذلكولعل،جدأضئيلةللجزيرة

إلىمخويلهاأومساجدهاتدميروإلىتسرأأهلهاتنصيرإلىبادرواللجزيرةاسزدادهيمبعد

التىالحملةَقادالذىفوقاسنيقوفورإنإذ.(tv)والكتبالمصاحفوحرق،كناش

ضدالتعصبشدبدَالنزعةصلبمكان.1v*/035عامالجزيرةَالرومُبهااسزد

آنفيوراهبأجنديأ-المعاصرةاليزنطيةالمصادرتصفه-كماوكانوالمسلمينالإسلام

نأسبقماجميعواسزدادِالمسلسينلمحاربةحياتهيكرسَأننفسهعلىآلىوقد،واحد

اليزنطية.الدولةأراضيمنعل!استوتؤا

التراجمكنبفيإتريطثىفيالمسلمينأعلامعنالواردةَال!فَفان،ذلكومع

معوثيقةوثقافيةاتصاديةبصلاتدوماَاحتفظتْالجزيرةَأنتينالبلدانومعاجم

مركراالخندقعاصتُهاوكانت،فيهاالإسلاميالحكمفزةطوالالأمالوطنالاْندلس

وافريقية،ومصرالشاممعوديةَعلاقاتِإقريطشمسل!وأقامكما.)8"(ساطعأفكريأ

.)94(الجزيرةفيالاستطانإلىالمسلمينودَعوا

أندلسيٍيححلونأصلمناقريطشمنعلماءأحماءوالحميريياقوتمنويذكركلٌ

منجلة"علماءُباقريطثىكانإنهالحميريويقول"الإقريطشيأ.النسبةَ

(36)

)94(

401والأندلرا!ربفيالإسلام:بروقنال-لئ - 301 ، I I A.

ا.antصالثالثالمجلد،(بالإنجيزيةالثانية)الطبةالإصلاميةالمطرفدالر6

.1/121الإصلاميةاولرفدالر6فيضمىأ!عنالمادة:-بروثناللئ

803.صإتريطىفيقرطةصلمىحكم:الدينإمام
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ربضأهلقيامفيهامأدوْرألعبواقدالفقهاءكانواأنبالذكروجدير..(الأندليين،)ْ

جملةفيمنهمالعديدُخرجوقد،الدينبأمورلاصخارههشامبنالحكمالأْميرعلقرطبة

الذينالأندلسيينوزعيم.والمشرقالمغربْإلىونزحواقرطبةمنالربضيينفَلمنخرجمن

فضلأ،الفمهاءهؤلاءأحدَ-كانشُعبْببنعمرحفصأبو-إدربطشجزبرهافننحوا

و،هالذىالفراتبنأسدَالقاضيَمعاصرَهثبهذلكفيوهو.وأميراَقائدأكونهعن

لفتحبأفريقيةصوسةمنارسلتْالتيالحملةِقيادةَالأولاللهزيادةالأغالبةأمراءئالثُ

Yعامصيففيصفليةجزيرة I Y/ءA Y Vالقيروانفيالقضاءبولايةاحتفاظهمع،م.

شعيْببنعمرحفصأباأن،القرطيحزمابنإلىاصتنادأ،والضَئيالحُمبْدىويذكر

نأويضيفان،بعدهواف!حهاوتداوفابنوهاقريطضغزاالذيهوالبلوطيبالغليظالمروف

كاناقرلطشفاتحإنياقىتويقول)ا.(أيضأ.وبمصربالعراققدكتبَكانحفصأبا

.كماافتتحها)2.(حتىالجزيرةلفغنُدبثم،بمصروغرهالأعلىبنيونسعنحمع

الذىالإقريطثىبكرأبوعيسىبنعمدوهوالرواةأحدَانريطشعلماهمنياقوتيذكر

النسا!محمدبناقهعبدكهوروى،المالكيالقاصمبنعمدعنبدمشقحذث

.)3.(المؤدب

بابنالمعروفقرطةأهلمنالمالكعبدبنمروانللفقيهالفرضيابنُويترجم

الرابمالقرنأوائلفيالأندلسَبارحثم،بقرطةمخلدبنبقعلىدرسقدوكان،الفخْار

إقرلطثىإلىصارثم...المثرقإلى)رحل:فيقولللميلاد/العاثرللهجرة

فهوحمعقرطةمنخالدبنأحمدلقيه،الأمصارعلىتاريخأوجمع،فاستوطنها

ميسوراَ،كانأنهمعحياتهفيمتقثفاًزاهدأوكان،بالحديثمتم!فعأوكان.،التاريخ

الدمر-منالستينالفخارابنُتجاوزوقد-إقريطىفيخالدبنأححدبهاجتمعوقد

لعالمِالفرض!ابنيزجمكما(.إتريطش""ْأهلفُتياتدور"مروانعلىكانتأنهوذكر

)05(

)51(

)52(

(or)

)54(

.15ا!اراروف!:الحيري

)قىجمة،93للثسىية:الصي.%'(Mرقم)ترجمةTATالمغىجمدوه:الحيدي

.(1164رنم

./236%ابلدانسبم:ياقىت

والصفحة.المصدرنفى

كذلكأنظر.(Ills)ترجمة12312ندلىIعلماه"ريخ:الفرضيابن

.2رقمالحاضه2/45؟()بالفرنيةالإصلايةامايخا"ريخ:بروثنال-لق
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الأندلسعلماءمنكثيروكانعثان)55(.بنيحىهوإتريطثىجزيرةسكنآخرأندلسي

فريضةلتأديةأوالعمطلبفيالمشرقإلىرحلاتهمأثناءإقربطشجزيرةعلىيعرجون

وكان،الآندلسإلىعودتهملدىلمواطنيمأخبارَهموينقلونبعلمائهاوبحتمعون،الحج

الجزيرةفقدكانت،ذلكفيكرابةَولا،يخهافيتقرونالجزيرةفيالمقامُلبعضهميطيب

الأندلس.انجةبمثابة

يوسفبنمحمدبنعي!ىبنعمراصسُه،حفصأيذربةمنعالماَالحميريويذكر

القسطنطينيةحبىفيألفهوكراثبهالقرآنمعافي)فيكنابألهإنويقول،ضصأ!ابن

فيسقطتْقدإقريطشنتTولما(.")6ْالعلمفيباعهواتاعباللسانعلمهعلىيدل

وزج،القطظينيةإلىالحاكمةالأصرةأفرادُونُقلم035/619ءعامالرومأيدي

سُجنمئنْكانأنهويبدو،النةتلكبحدحا*هذاكانعمَرفإن،الجونفيببعضهم

النصرانية.اعتناقَرفضهإلىيرجعذلكولعل،ضمىألطأفراد.أصةمنهناك

العلاءبنالفتحمغم،الأندلسيينمنجلةعلماءُباقريطشكانإنهالحميريويقول

الصروفيجيأخوعمربنوعمد،الملكعدبنوموعى،سالمبنواسحاق،قاضيها

وابن،محمدوابنه،بدربنواعاعيل،توفيوبهامصرإلىخرجثم،الدوانقأ!بابن

،الخندقلمدينةالرومأحصارالحصارفيهذااحماعيلوهلك،عمدبناحماعلابنه

.()7ْومالهأهلَهالعدؤوأصاب

صنةفيئئمأنهبفدادفيالعباسيبالخليفةاتصالعلىكانتإقريطشأنعلىيدلومما

الخليفةتِبَلمنإقريطثىجزيرةإلىالخصيببنأحمدالابقالوزيرنفيُم862ء/924

المتحين

الروممعمست!رةتكونتكادحربفيكانتالعربيةاقريطثىإمارةَأنومع

نثرفاسيلييثوقدالجانئين.بيندبلوماجةعلاقاثثمةكانتْأنهيبدوأنهإلأ،البيزنطيين

)56(

(OV)

58()

.(1588رتم)ترجمة2/918لأندلىداء،ريخ:الفرفيابن

.51ا!لرالركل:الحم!ى

والصنحة.المصدرننى

.63413العبر:خلدونابن8015ص،عثاثا!اق!،والملوكالركل،ريخ:الطبري
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أميرإلىمهـ/292509عامأوادلأومء/409اعامنهايةفيمرخهكتابنصَّ

)95(.الروممنالأسرىبعضعنالإفراجحولشعيْببنمحمدإقريطش

البطريقالميلاديالهجرى/العاشرالرابمالقرنفياليزنطيينالعلماءطليعةوفي

منعددإلىوجًههاقدكانالرسائلمنمجموعةَخلفالذيميستيكوسنيقولاووس

أعظمُوالعربُالرومُأ:قولُهإقريطشأمرإلىرسالتهفيجاءومما،الدينورجالالرؤساء

علىاخوةَنعيشأنيجبولذا.السماءفيوالقمرويتالقانكالشسىيعلوانالعالمفيقوتين

.6(أ)ْوالدينوالعاداتالطباخفياختلافنامنالرغم

:البحريالفزوميدانفيإقريطشعربنشاطُ

وكانوا،المتوشطالبحرشرقيفيالبحريالغزوميدانفيإقريطشجزيرةنشطعربُ

إيجةبحرجزرعلىالجريئةَالغاراتِويشنرنالتحاريةَمراكبَهميأصونللرومرعبمصدرَ

الحكمفترةَعاصرالذيالاصطخريويحاثنا6(.)'اليزنطيينالرومأراضىمنوسواحله

ابنُويصفغزوإ)62(.أهلُمسلموناجميعأإقريطشسكانَانيخقولللجزيرةالعرد

ول!مدخلإقريطض،أفيهاللنصرانيةيكُن)ولمالجهادغايةفيبأنهمالجزيرةأهلَحوتل

وتجارتهمانجيراخهماوقبرصإقريطثىلجزيرتيالمسلمينأخذَبأنويضيف،)63(ءمخرج

والعدَّةالرجالمنفيهمابماكانلأنهها،الرومأطماعفيالزائدةالأسباب"أحدُالزاهرة

بينةنكايةمساءصباحَالنصرانيةبلدفييُنكون،يقمرلاوأوارهايفزلاوالعتادكالنارلهيها

.إ)"6(مساكنِهمفيللرومومجاورتهممطالبِهممنقربُهملهميوجبهاظاهرةَ

للقضاء،لهاالمسلمينافتتاحأولمنذالجزيرةمهاجمةَمرارأالرومُحاوللذلك

)95(

)62(

6(r)

)64(

.8501صالثاكا!لد(بالإنجيزيةالثانيةالطبعة)الإصلاميةالمطرفدالرة

.2/001الرم:رستم

.17311()بالفرنيةالإ!يةاصايالأريخ:بروثال-لثى

.07والمالكادالك:الاصطخرى

.184الأرضمور؟:حوقلابق

والصفحة.المصدرنفى
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الرَومتمكنمهـ/228843سنةفق.وأراضيهمتجارضهمهدَّدطالماالذىالخطرهذاعلى

ثيوكميشيسالحملةقائدأنإلاالجزيرةفيالوقتبعضالنزولمن

(Theoctistes)الدساضبسبب،القسطنطينيةإلىعجِلعلىةالعوإلىاضطر

.6()ْالجزيرةفينجلَفهمالذينبجندهالعربُهتك،ضدهحيكتالتي

علىأغاربيزنطياَأسطولاَفإن،مصرمنأسلحتَهاسَلقىإقريطشجزيرةُولماكانت

لإقريطش،المعدَّةالأسلحةمنوافرةبكيةوظفرم5238/853سنةصيففيدمياط

علىالغارةوعن.(ذاخها)66الجزيرةسواحلبمهاجمةأخرى!كريةظعقامتحينني

ثلاثمائةللرومجاءتم238ء/853صنةصيففيإنهالطبرىيقولدمياط

صاحبحفصأدإلىحملهأرادوافيهاسلاحاَكانواحتملوا"دمياطعندورستْمركب

التيالثلندياتفيكانواالذينالرومإنويقال...وآلتهاقناةألفمننحوإقريطش

والأموالالمتاعمنسفنهَمفأوقروا،رجلآلافخسةمنمخواَكانوابدمياطأناختْ

بدمياطالجامعسجدَوأحرقوا،السفنضُرعوهي،القلوعخزانةَوأحرقوا،والناء

ا)67(.والعرَّاداتالمجانيقمنفيهاماوأحرقوا...ننيسأشتومإلىصارواثم...

وقتلوا،238ءسنةمنالاْضحىعديومكانبدمياطالرومنزولَإنالمقريزيويقول

الأثر،علىدمياطحصنببناءالعباسىالمتوكلالخليفةُفأمر،المسلمينمنجمعاَكثيراَ

بمصر)68(.الأسطولوألي

البحرمياهعلىييطرونالعربكانالميلادي/العاشرالهجريالراجالقرنعطلعوفي

وساحلالاْرخبيلجزرلغاراتهمتعرضتماوكثيرأ،اليونافيوالأرخبيلالمتوصط

البحرغزاةُدمَر928ء/209صنةوفيثمالها)96(.فيوثساليااليونانبجنوبالبلوبونيس

وأخطرُثساليا)7ْ(.ساحلعلىالغنية(Demetrias)دمزلاسمدينةالعربُ

ليو/لاوونم192!/409سنةقادهاالتيالكبرىالبحريةُالحملةُكلهذلكمن

.8301صالثالثا!لدبالانجبزيةالثاية)الطبةالإصلابةاولرفدار6)65(

والصنحة.المصدرنفى)66(

.1417عى،الثاكالقم،والملوكالركل،ريخ:الطبري)67(

.7-1/378ات:المفرلزى()68

.257عى.()بالإنجيزيةاييزنيةالدر8!ريخ:لالأ!،مم!اضروصرسكي)96(

والصفحة.المصدرت!(07)
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الاْمرباديءوجهتُهوكانت،الإسلاماكنققدكانيونافيوهوالطرابلي،

وثقافيأتجاريأمركزأآنذاكوكانت،سلانيكعلىوهبطَفجاْةغيَّرخطتَهثم،القطنط!ية

وانسحب،أيامثلاثةدامحصاربحدعوةالمدينةَودخل،وثروةأهميةَالقسطنطينيةتل

منألفاَينوعثراثنينصبىليوأنوذُكر)71(.الأسرىمنوبالألوفوفيرةبفنائمالمغيرون

العودةطريقوفي)72(.الشاموطرابل!الخندقفيالرقيقأسواقنيباعهم،سلانيكأهل

امتلاكَأنفيضكولا.الأصرىبعضُبيعحيثإقريطثىمياهفيالحملةمراكبُرصت

)73(.سلانيكعلىالغارةهذهنجاحمنمكنلاقريطثىالعرب

هيميربوسقادهام119سنةكبرىحملةَفاْعا،وا،الرومعلىالمصابُهذاشقَّلقد

(Himerius)،إلىعودتهطريقوفي.الانحابإلىأسطولُهواضطرابكارثةمُنىولكنه

(Chios)كيوسجزيرةتربم003129ءاصنةربغفيهوجمالقسطظينية

المصادروتذكرساضة.بهزيمةومنيالطرابلي.ليويقيادة!كريأسولقبلمن

ذلككان.)"7(روصيمرتزق007تضمكانتالحملةهذهفيالبيزنطيةَالقواتِأنايونانيةُ

أميركييفوبينسنواتببضعذلكتيالبيزنطيالا%اطوربنالعلاقاتُتوطدتْأنبعد

(ev)!الاصبراطور)75(حملاتفيالروسثماركةينهماالمعقودُالاتفاقُوحمحن.

صقليةجزيرةفتحَأتموْاقدالميلادي/العاشرالهجرىالرابمالقرنمطلعفيالعربُوكان

الآدرياتيكي.البحروصواحلاولطاليالبرعلىغاراتهموواصلواسينةمجازعلىوسيطروا

اليهيخظَرأنينبني-وصقلبةإقريطش-الثنرينهذينْمنالبحريالعربداطَإن

البحريةَالزواتِهذهأنفيولاشك،والبيزنطيينالعباسيينبينالثغورحربإطارضمن

فظقةفيالملمينضدالحربيةجهودهمتركيزعنالبيزنطيينشغلتقداتموسطالبحرفي

والجزَرية.الثاميةالثنور

طرقواإذ،م7053/919029-سنةفيدسياطمهاجمةَالبيزنطيونوعاود

(VT)

(73)

(75)

.258ص،المصدرننى

.2/91الرم:رصتم

.ا.Atص،الثاكا!لد،(بالإنجيزبةالثاية)البحةيلإءمةالمطرف!الر6

.258ثص)بالإنجليزبةابيزظيةاللو8"ريخ:*(trogorsky)نزوصرمحي

.rotص،المصدرنفى
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،وياْسرونيقتلونوهم،شهراَالسواحلفييَعيثونفأقاموامركبٍمائتيْنحوافيدمياط

،)76(.معاركمعهمللمسلمينوكانت

سواحلَإقريطشعربُهاجم،الميلاَدي/العاشرالهجريالرابمالقرنمنتصفوقبيْل

إقامةَاستدعىمماأثيناإلىو!لواونعفهم،اليونانبلادووسطوالبلوبونيىالصزىآسيا

م949سنةإقرلطثىلمهاجمةضخمأأسطولاَالامبراطورفاْعذفبها)77(.دفاعيةنحصيناتِ

،التامبالإضاقباءتالحملةأنإلأ،مهاالبحرقياةنشاطعلىالنهايْالقضاءبفصد

عددأالروموضدَ،العربجانبمنمباغتهجومإثرالبرإلىنزولهمبعدالجنودوهُزم

.(YA)مراك!بممنكبيراَ

عُملةمنصيةنقديةَقطعةَعشرةَإحدىعلىالعثورُالاْخيرةالنواتفيتملقد

ولعل.كورنثمدينةوفيأثينامدينةفي(agora)السوقمكانفيإقريطش

عُزالذيالنقىوهو،بأئيناالريطالمسجدمنالمهمالكنادبالنقشصلةًأثينافيلوجودها

معروفغيرُالنقثىتاريخَأنومع.منهمقربةوعلىالسوقمكانفيمنهظعِعلى

الخامىالقرنأوالميلادىالهجرى/العاشرالراجالقرنإلىيعود-قدبالضبط

فيعُزعيهاالتيالاقريطيةالعُملاتمعظمانإلا-الميلاديعثر/الحادىالهجري

إلىمنهاقطعتانتعودأنويُحتمل،الميلاديالتاصعاالهجريالثاكالقرنإليتعودأثبنا

فيأثينافيالعربوجوداحمالعلىدليلهذاوفي.الميلادي/العاشرالهجريالراجالقرن

وقد.الميلاديالهجر!/العاشرالراجالقرنأوالميلادي/التاصعالهجريالثالثالقرن

يكونونقدأو،تجارأأوحربأصرىأومُغيربنإقريطىجزيرةمنجاءواالعربُيكون

وأيونانتجارإقريطشجزيرةمنجلهاقديكونَأنيمكنالتِطعَانكما،عبوراَعبروا

)97(.ع!نهمالإفراجبعديونانحربأصرى

عُزالتىالنقديةالقطعبعضَأنالمؤكدمنيكونيكادفإنه،لمدبنةكورنثبالن!بةأما

(Vi)

(VV)

(VA)

(Vi)

.1/837ات:يزيلمقرا

.001ص()بالإنجل!يةايزنيةالامبراطوريةزابهود:(shad)شرف

ثاجلببث282عى()بالإنجبزبةايزنبةالدو8!ريخ:أصزوجورعي

./1703()بالإنجلزبةاليزنبةلأمبراطوربةربخ7:5أكة7ءنا

.11،12ص(بالإنجليزية)الربكرتأمراءعُملة:(Miles)مايك
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قيامإلىالكتابيةالمصادرَوتشير.الميلادي/التابمالهجريالثاكالقرنإلىتعودفيهاعيها

احتلْواولعفهم،م-266ء/265987سنةفيكورنث-منطقةعلىغاراتبشنالعرب

نأيَعتقدبأنهالقولإلىْ(Mil)!مايلزالنُسياتعالمويخلص.الزمنمنفزةَالمدينةَ

جزيرةوبينالمدينةبينتجاريةصلةوجودعلىدليلالمرجحِمنهىأمراءكورنث"عُحلاتِ

نأنرىفإنناذلكوعلى،المكانفيحربلنثاطآثاراكونهامنأكزالعربيةإقريطش

يكونوالمأنهموهو،إتريطشجزيرةعرببشأنالتقليديالرأيفيالنظرَنعيدَأنعلينا

بحرجزرعلىغاراتهمأثنا+فيحتىبأنهنسئمَأنعيناوأن،إلاليسبرابرةقراصةسوى

السلعتبادلوسطاءبدورْقامواالاْقلعلىيكونونقدفانهم،اليونانيوالبرإيجة

(.A)اوالثقافة

:(م619هـ/woe)إلريطشلجزيرةالبيزنطيينالرومإسترداد

البيزنطيةُالأمبراطوريةُأخذت،للميلاد/العاضرللهجرةالرابمالقرنمتتصفمنذ

ثلاثةبفضل،الزمنمنقرنلفترةكفتُهاورجحت،المسلمينمعصراعهافيالمبادرةبزمام

الجزبرةالرومبهاايتردالتيالضخمةالحملةقائدُ،فوقاسنيقوفورأولهم،الأباطرةمن

الدولةكانت.شهورتسعةمننحوأنصيردونهؤلاءصمودبعد،المسلمينأيديمن

فيالأمويةالدولتانأما.آنذاكالأوصالممزقةَضعيفةَالجزيرةُئتبهاالتيالعباسيةُ

لل!يطرةمريرصراعفيأنهماكانتاإلا،توتهماذروةفيفكانتاأفريمةفيوالعُيديةالاْندلس

الناصرالاْمويبالخليفةصلاش!لتجديد،الانحةالفرصةَهذهالرومُوان!هز.المنربعلى

وكلاما،الناصرالخليفةمعالسفاراتِالساجقسطنطينالأمبراطورُوتبادلَ،قرطبةفي

ضدوالب!زنطقالأمولننبنالفاووجودَالإحماعلهالمصادرُونؤكد)81(.للعبُ!دلننمعادِ

يسألهالرومطاغيةإلىالناصر،أ"وكت:النعمانالقاضييقولذلكوفي،الفاطميين

جزيرةصلحيأنأيضاًالنعمانالقاضيويذكرأ)82(.ذلكإلىفأجابه...النصرة

.13مى،المصدرنفى08()

.2/322المنربايان:عذاريابن.artا/االطبنالح:المنري81()

.151-2015/()بالفرنيةالإ!يةابايخا،ربخ:بروفنال-لئ

(AY)204والأندل!يالبا!ىالاريخفي:العبادي.
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)83(.الروملحربالفاطمياللهلدينبالمعزاستنجدواإقريطثى

والتخلص،إقربطشلاسزدادكبرىحملةالبيزنطيونجهز،المواتيةالظروفهذهفي

منيُقبرالذ!فوقاسنيقوفوربقيادة،أراضيهملهاتعرَّضتطالماالتيالغاراتمنخهائيأ

البيزنطية،دون،العربيةوالمصادرُ.والمسلمينللاسلامعداءوأشدهمقادتهمأكفأ

يقول.تفاصيلهاعنالفيةالمعلوماتببعضتمُد"ناكما،ونهايخهاالحملةبدءبتازيختُمانا

أحكمَالمطيعخلافةفيالدمشقالفقاسبننقفور،إقريطشأعيهااأناخ:ياقوت

يوليواواخرأ934سشةالأولىجمادىآخرفي...،م749-هـ/334-363469

ناخلدونابنُوبذكر.!فارسالافخصةمنهم،IVY,...فيم،069

8(.)ْمركبسبعماثةفيالجزيرةَنازلواالنصارى

يقول،إقريطشعلىالإستيلالمللرومبهاتغالتىالطريقةعنحكايةًالنوبرىوبروكط

معصداقةمعاهدةبإبرامفبدأ،الجزيرةأخذأعياهلماالحيلةإلىلجأالامبراطورإنفها

إيجةنجكرجزرالإكارتماعلىعنيكفأنعلىشويةَضريبةلهيدغَبأنوتعهَّد،أميرها

بمارسوناليونانالتجارواخذ،ذلكعلىالعزيزعبدالأميرُفوافق.أهلُهاإليهاليعود

وقلَّتْالجزيرةرخاءُبالتاليوازداد،إيجةبحروجزروالقسطظينيةإقريطشبينأعمالهم

إلىفرسخسمائةإرسالَيقزحالأمبرإلىالامبراطوركفثم.بالأسطولالعنايةُ

أرصلأنيلبثلمثم،ن!لَهايتقاحماأنعلىالامبراطوريةأصابقحطٍبسبب،الجزيرة

،الخيولفيهترعىكانثالذيالمكانقربمراكبهُورست،الجزيرةإلىحملةالأمبراطورُ

علىالاسثيلالمبذلكلهمومْبغتةالمسلمينعلىوأغاروا،وامتطوهاالجنودفنزل

الروماعتمادعلىمنهاإنمايُشدلْالعقليتقبْهالموإن،هذهالنويريورواية)86(.الجزيرة

خُدعة.الحربُيقالوكما،والمباعةالخداععنصرىْعلىالجزيرةعلىاستيلائهمفي

(Ar)

()85

)86(

.947اهاطميةالدو8،ريخ:حنإبراهيمحن

./1236ابلدانسبم:ياقىت

./489العبر:خلدونابن

طريانولره،والاْندل!ا!ربتاريخيتناولوهو،22الجزء،الأربن!ية:انوبري

المطرف)ثالرهكنارنقلهاكماالنولرىروايةاعتدناوقد.1791مدريد،ريميروجشار

.(؟.Atصالثاكالمجلد،بالإنجيزيةالثانيةالطبمةالإعلاية
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عاصحتهاعلىشديدحصاربضربفوقاسبادر،الجزيرةإلىالحملةوعولولدى

حتىلهامحاصرأيزذالمياقوتبقولوكما.إلهاالإمداداتوصوللقطع،()الخندق

ونهبَفقتَل،م619مارس07135سنةالمحرمنصففي،والجوعبالحربعَنوْةفتحها

الأندليعي!ىبنعمرضمىأيولدمنشعيْببنالعزيزعبدصاحبَهاوأخذ.وسبى

اره!حملانهوقيل.القسطنطييةإلىكلهذلكوحمل،أتاربهأىأعمهوبنىوامراله

والقوهاالمدينةحجارةَوهدموا.مركب003مننحوأأهلهاوسبىأموالهامنالق!طنطيية

(.AV)عدؤ،بعدَهمفيهيدخلَلئلافيهمراكبهُمدخلتْالذىالميناءفي

المدينةليعزلَ،الجزيرةطولعلىخندقاَضرنيقوفورإنفتقولاليزنطيةُالمصادرُأما

وبعد.وعنيفةطوللةمقاومةبعديدهفيسقطتْأنإلىبالمجانيقضركاة،تاماَعزلاَ

المصادرهذهتسمئهالذيأمرائهاآخرُواسر،والسلبللىالمديةتعرضت،سقوطها

(Kouroupas)،ث!ةابئاصكما،()القرطيصنتحريفولعله(nm))النعُمان(

حاميةفيهاستقرْتْحصنأظاهرهافيشيْدالمدينةأسوارَفوقاسدذانوبعد.أسرتهماوأفراد

)88(.المصاحفواحرقتالمدينةمساجدُودُمرت.بيزنطية

أفريقيةصاحبَاصتصرخواإقريطشأهلَإنخلدونوابرنالأثيربئاسنكلٌويقول

أمروهذا.)98(بالرومأوقعتْنجدةَاليهمفأرصل،م351ء/629شةاللهلدينالمعز

هيوإن،بعامذلكقبلالرومأيديفيس!طتقدكانتالجزيرةإنإذ،سشبحد

.لأوانفىاتبعدجاءوصولَهافإنوصلت

وإن،وأفريقيةالأندلسبعرباستفاثاقريطثىأميرَإنالبيزنطةُالمصادرُوتقول

،الخندقمدينةأسوارتسلقستتمكنواالجزيرةفيجنودأوأنزدوصلالمراكب!نعدداَ

إحدىونذكُر9(.)ْمساعدةأبةجدوىعدمَأدركوالمامراكبمإلىعادواولكنهم

إلا،الخلفصتللمدينةالمحاصِربنلمهاجمةإفريقيةستوصلتْنجدةَأناليونانيةالروايات

(AY)

(88)

(9)A

)09(

:خلدونوابن51المطارالروض:الحمديأنظركذلك./1236البدانبم:ياقرت

./489المبر

.8401صالثاكا!لد،(بالإنجيزيةالئانجة)الطبةالإعلابةالمطرندالر6

.-42/513المبر:خلدونابن7/50ال!مل:الأئيرابن

.8401صالثاكا!لد،(بالإنجيزيةالئايخة)الطبةالإعلاميةالمطرفد!ر6
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وأعلن،بهاوأو!تْسيلهَااعزضتالأرمنمنقوةوأرسلبوصولهاعلمفوقاسأن

المدينةداخلإلىبالمجائيقالعربالجنودمنالقتلىرؤوسَأطلقباْنانتصارهنبافوقاس

)19(.ا!اعرة

الذ!القليلَفإن.جدوىدونوغربأشرقأبالم!لمينالعزيزعبدُالأميرُامتجدلقد

سلميأنوالحقيقة)29(.اليهوصولهتجلالرومُعليهقمىأفريقيةومنطرسوسمنجاءه

،آنذاكحلبفأمبرُ.داهتْهمالتىالجمرعلمواجهةتُذكرماعدةبأيةيظفروالمإقريطثى

وقد،الروممعمريرصراعفيكانأنهكا،أ!وللديهيكنلم،الحمدافيالدولةسيفُ

ابنعلىالحسنأبو،الإخثميدىمصرأميروأمام.589سنةفذضدهكتُهمرجحت

معالهدنةلإضهاءاللهلدينالمعزقامأفريقيةوفي.الماعدةعنعاجزاَفكان،إخثيد

لإرسالوعدكما،الجزيرةعلىالمضروبِالحصاررءالامبراطورإلىوطلصِ،البيزنطيين

نأالإخشيدىمصرأميرعلىاقزحاقهلدينالمعزأنوذُكر.إقريطشأهلإلىماعدة

.م619مايو035ء/02عامثافيربغمنالاْولاليومفيبرقةفيمراكبهُماتجتمع

وقد.شهرئنمنبأكزالرومأيدىفيالجزيرةسقوطبعديأقيالتاريخهذاأنويلاحَظ

،النعمانحنيفةألماللقاض(والمسايرات)المجالسكنابفيبذلكالمتعلقةُالوثائقُنُحرت

)39(.الإحماعييةدعاةوكبيراللهلدينالمعزصديق

فيهامةوتجاريةَاسزاتيجيةَنقطةاستعادواكريتجزيرةعلىباستلائهمالبيزنطيينإن

أحدُويرى)49(.مضجحَهمأقضَّطالمااللقراصنةاوكْرمنوتخلَّصوا،المتوسطالبحر

لقرونيالاتصار،هذامنأعظمَانتصاراَنجًللمبيزنطيةأناليزنطيةالدولةمؤرخي

ضرديفيحاحمةبحريةجديدكقوةمنالبيزنطةُالدولةُالاَنوبرزت9(.خلت)ْعديدة

)09(

)19(

)29(

39()

)49(

59()

\.-Atصالثاكا!لد،(بالإنجيزيةالثانجة)الطعةالإصلابةالمعارفدالر6

.59صكرتجزدر6:(Glutton)كلترن

.234/الروم:رستم

.ا.At-8301صالثاكالمجلد،(بالإنجيزبةالثاية)الطبعةالإصلايةالمطرفدالرأ

./1803()بالإنجبزيةاييزنطبةالإمبراطوريةلأريخ:(Vasiliev)فايليت

.284ص()بالإنجليزيةافينيةالدو8لأريخ(:Ostrogorsky)أضروجورسكي
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إ)79(.وحديلىهيالبحرفيالقوة"انالقولمننيقوفوروتمكن)69(،المتوسطالبحر

وماكانوا،أهلهاغاراتمنللتخلص،البيزنطيينأيديفيالجزيرةبسقرطاليهودُورحَّب

يحتكرون،مهمالرادانيَّةونجاصة،اليهودالتجاروكان،النجارعلىإتاواتمنيفرضونه

)89(.آنذاكالمتوسطالبحرعبراقجارةَ

إلريطشمسلميننصيرُ

لجزيرةالروماصتردادقبيْل(والمالكالمسالك)آلَفكنابَالذيالإصطخريبقول

سن،قليلأىأ!نئذُأظهرهموبين،غزوأهلصلمونجميعا9ًالجزيرةسكانإنإقريطش

،الرومأيديفيالجزيرةُسقطتإنماانهتثدْأ)99(.الم!لحينببلدانيكونكما،النصارى

القسطنطينيةأباطرةرعايةوتحت.والإكراهبالضغطصلمهاتنصيرإلىهؤلاءبادرحتى

سنويُفهَم.إقريطشفيالمسلمينلتنصيركبيربنثاطالمتحمسينالمب!رينمنعددقام

تدربجيأ،تمَّللنصرانيةإقريطشمسلمياعتناقَأنجبيرابنالاْندليللرحالةعارةِ

الملكَةُإقريطثى،أبمسلميبهمتَزلْ"لم:يقولفهو،والزغيبالضغطهـتوبمزيج

إلىاضطُرواحتىحالبعدحالاًاليءبعدالشيءوالاستدراجالنصاريستالطاغية

فيبقُواإقربطثىمسلميأن)المُعجِب(صاحبُويُضيفا؟ا)َآخرهمعنالتنصُّر

الأندلس،إلىبعضُهمفرحل،تفرقواأنإلىسنن9الرومأيديفيسقوطهابعدالجزيرة

ا(.")اْالإسكندريةإلىبعضهُموانتقل،صقليةصكنىبعضُهمواختار

ءنطريفةقصةيرويالنويريفان،إقريطشعلىالروملإستيلاءباِلنبةفعلوكما

وجهاءمنعددأأنخلاصتُها،إقريطشجزيرةفيالمسلمينتنصيرُبهاتمْالتيالكيفية

حفاوةبكلفقوبلواللامبراطورولائهمعنللتعبيرالقطنطينيةزارواالملمينالجزيرة

69()

79()

(89)

)99(

.87()بالإنجبزيةوأورولايزنبة:(Vryonis).فريوني!

./235الرم:رصتم

.801ص()بالإنجيزيةاليزنيةالأمبرامويةقاي!د3(:)+لأدهطشَرفْأنظر

.07والمالكالمالك:الإصطخري

.028الرطة:جبيرابن

.21الممجب:المراكثى
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إلىعادواولما.المسيحيالميلادجدبمناجة.ذلكوكان،الهداياعليمواغدقتوتكرم

المسيحي،الفصحعيدبمناسبةللامبراطورولائهملتقديم،شهوربعدثانيةالقسطنطينية

اضطرواأنإلىوالئرابالطعاموبينبينهموحيل،الحجونفيبهموزُفيَمعاملتهُمأسيئت

ولدى.وط!نهمإلىبالعودةلهمومُمحعنهمافرجضطوعندئذ،المسيحيةاعتناقإلى

ماللرومتموهكذا،شضرحتىبعائلاتههمالالتحاقمنمُنعوا،الجزيرةإلىوصولهم

عمليةَأن،الحكايةهذهمنويُفهم.(ا)2ْإتريطشجزيرةنيالم!لحينتنصيرمنابتغوه

.وبالإكراهرحميةبصورةتمًتْالتنصير

استيلاءعندأنهمفادهُا(76yالورتة،العيون)كعابلصاحبعبارةويقبسكنار

المصاحفوإحراقمساجدهابتدميرقاموا،الجزيرةعاصمة،الخندقمدينةعلىالروم

ا(.)3ْفهاالثريفة

في(م841185-058/5)صقليةبجزيرةجبيرابنالأندلسيالرحالةمروروعند

صقليةفيالمسلمينأحوالعنكثبلاحظ،الحجفريضةنأديةمنبلادهإلم!عودئهطريق

!وأهلُ:بقولهذلكعلىفعلق،العواقببأوخموتُنذرصيثةَوكانت،آنذاكالنورمانية

علىاتفقماجميعهمعلىيتَّفقأنيخافون،صقليةمسلميأمنمهمالعواقبفيالنظر

لمهفانIالزمنمنبقرنينذلكقبلأيأالسالفةالمدةفيالمح!لمينمنإتريطثىجزيرةأهل

حتى،حالبعدحالاًالشيءبعدالثيءوالاستدراجالنصارىمنالطاغيةُالملكَةُبهمتزَل!

ا(.)4ْأبنجاتهاللهتضىمنمهموفر،آخرهمعنايتنصرإلىاضطروا

وقعتْاذ،الإسلاميالعالمفيصداهلهكانإقريطشبم!لميحلماانويبدو

ا(.)َفيهاالنصارىاستهدتبمصرالفطاطمدينةفيشغبِحوادثُ

شُعيْببنالعزيزعبدوهووآخرَهمالعربإقريطشأمراءعاشرَإن

(Kouroupas)إلىوأقاربَهوأموالَهونقلَهفىقاسنيقوفورأصه،حفصأبولدمن

)201(

1(-)r

)401(

)501(

مقالهفيالدينمإطنقلهاالويريكماروايةاعتدناوقد.22الجز،الأربف!ية:النويري

312.ص،لاْقريطشقرطبةسلياحكمبحنوان

.ا.At،الثاكالمجلد(بالإنجيزيةالثابة)الطبةالإملايةالممارفدالر!

.028الرطة:جبيرابن

.8401ص،الثالثالمجلد(لالإمجيزيةالئانجة)الطبةالإسلايةا!ارفدالر6

33

http://www.al-maktabeh.com



وقد.شيخوختهنيالإمارةَولىولعله،النفيمتقدمأكانأنهويبدو(.االقطنطينية)6ْ

والتحقتنصرفقد،(Anemas)النعمانابنُهأما.كرممةمعاملةَوعوملإسلامهعلىظلأ

معركةنيتُثلانهاليونانيةُالمصادرُوتذكر،القطنطينيةفيالإمبراطورىالحرسنجدمة

ا(.)7ْم719صنة-والروسالبيزنطيينبينالدانوبنهرعلىسلِزلا

علىتبثيريلاطجرى،لإقرلطثىالروماضردادبحدأنهاليزنطيةُالمصادرُوتذكر

.St)نيقونالقدي!هوالصغرىآعيامنرابِيد Nicon)بجماسةتوثىالذي

بينللتبثيراليونانببلاداسبارطةإلىتوخهثم،كرلتجزيرةمسلميتنصيرَضديدةِ

يونانيةَجالياتفىقاسنيقوفىرنقَل(.وقد\)8ْالمدينةمنمقرلةعلىاضقرواالذينالصقالبة

الصغرىآصيامننيقونالرابَاستدعىالذيوهو،إقريطشجزيرةَوأ!نياوأرمنيةَ

مجتَمعايجادعلىتقومالبيزنطيينأباطرةسياسةُاذكانتا(،)9ْالمسلمينبينيخهاليثر

صقيةفيالنورمانفعلوكذلك.الامبراطوريةولاياتمختلففيمذهبيأوموحدِمتجان!ي

عشر/الحاديللهجرةالخاصىالقرناخرأوفيالملمينأيديمنعيهااستيلائهمعند

اللمباردمنانصارىهجرَة،الكاثوليكيةالكنيةمنوبتأييد،ضخعواضد،للحيلاد

اليها.والنورمان

لها.ودينيةمدنيةَعاصمةالجزيرةعلىالروماستيلاءبحدالحندقسدينةُأصبحتوقد

إقطاعياَنظاماَفإن،الم!لمينأيديمنعليهاالنورماناسيلاءبعدصقليةفيحدثوكما

فلاحةفيالجددُالادةُواستغل،عليهاالروماستيلاءبحدإقريطثىجزيرةريفَساد

باسمترفالمتنصرينالعربالكادحينمنطبقةعليهااستحوذواالتىالاْراضي

المحتملمنفإن،الطبقةهذهعنالكافيةُالمعلوماتُلدينانتوفرلاأنهومعِ.)أ!ف!(

النورمانية،صقليةفي(Villeins)المسلينالأرضفلاحيبوضعضبيهاوضعَهاكانأن

فيويُعرنجونالجراثد()أهلأوالجرائد()رجال3باالعريةالوثاثقفيذكرُهميردالذبت

لأفرادتكنفلم.الأرقًاءوضعَلثهوضعوهو،(ك!عglebae)باصماللالينية

وهم،الطبعندالعكريةبالخدمةالقيامُعليهموكان،شخصيةحريةَالطقةهذه

)601(

1(-)Y

)801(

)901(

./1236ابلدانمابم:ياتوت

.83ص()بالإنجليزيةالربأمراءكدتعُ!لة:(Milesطيلى)

.87عى)بالإنجيزبة(وأوروبال!زنية:(Vryonis)قريوني!

.2/35اروم:رصغ
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للملكسنويةجزيةَيدفعون!فليةفيوكانوا،العملفيالسُخرةِلنظاميخضعون

)011(.النورمافي

أصبحتوالتي،الخندقمدينةفيالريطالحصنآثارمنيُذكَرشيءتئقَولمهذا

مصدرويذكرُ(Herakleion)هيراقليونباصمالعئرينالقرنمطلعمنذتعرف

ماكانت،الخندقمدينةيثرقيمنقليلةمافةوعلى،التاععرالقرنفيأنهحديث

أهلُاعشوطن!لنمة)111(..3.و.0002بينسكاخهاقياوحعَربيةقريةتوجدتزال

م1Itoسنةبدأتالتيالفزةوهي،لهاالعثمافيالحكمفزةفيالجزيرةالقريةهذه

الأواثل؟إقريطثىعربعَقِبِمنهمهلأم،القرنونصفترونثلاثةواصتحرت

النُمثاتأهية

)12؟(:العردية

كربتإمارةتاويخفيللباحث

الأهميةمنكبيرجانبِعلىأمرَ(numismatics)النُيَّاتأوالحُملةدراسةَإن

العُملةووزن،الضربومكان،للأشخاصأحماءمنالعملاتفيماإنإذ،للمؤرخ

يصخحها.هوأووالأثريةالكتابيةالمصادرفيوردماإلىيضيفذلككل

والفلوسالذهبيةالدنانيرمنقطعةعشرةَخمسَسوىيوفرلم،م5391عامحتى

،0791عاموحتى،السنةتلكبعدأنهإلا.العربيةكريتإمارةإلىترجع،النحاسية

مجموعُبلغبحيث،اليونانبلادوفينف!هاالجزيرةفيالنقودهذهمنالمزيدعلىالعثورُتم

نحاسية.فلوسومعظمها،ظعةوستينوثمانيأمائتينالآنالقطعهذه

فيا!رب:عباسإحان..7ص()بالإنجيزبةالإصلايةع!دليةلاربخ:أحمدعزيز(011)

1-2مقبة ، r.كتون(Clutton):6!69كرتجمز.

.018جزيرإكرب:(Clutton)كلتون11()1

كتابه:فيمايلز.محي.جورجالبارزالنُحياتعالمعلىالنُمياتعنالفقرةهذهفياعتمدنا)112(

.0IAVنيويررك،الربكرتأمراءعُملة

(ofthe Arab Amirs of Crete1،1/1،الم.(/،لمThe)
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علكريتلجزيرةالعربحكملفترةالوافيالتاريخَأنمايلزالنُميَّاتعالمُويرى

يُكتَحثلمالأثريةالأدلةأساسوعلى،الكتابيةواليونانيةالعربيةالمصادرجميعأصاس

.()113التاريخهذامثللكتابةتُعتبرسامةَعليها،الفورُتمالتيالنقديةُالقطعُوهذه،بعد

الثابتة.التاريجيةالسنواتببعضتزودناعليهاالعثورُتمالتيوالدراهمَالدنانيرَإن

وأالهنبالأمروليس.عليهاعُزالتيالقطعقالجديدةالأحماةالتاريخيةالمصادرفيتردُولا

نإإذ،كريتجزيرةَحكواالذينالعربالاْمراءبأحماءكاملةِشجرؤإعدادُاليسير

النقدية،القطعةفي()ابنورودكلمةعدمُ:منهاعديدةأمورفيتَكْمنُالخطأإمكانيات

الاْشخاصإذاكانكلماصرفةوعدم،فيهاوارديناعينبينأبويةصلةثمةتكونلاوقد

فعلاًالشخمىُالاْمارةَولمطقدإذاكانوما،حفصأل!الفاتحذريةمنأحماؤهمالمذكورةِ

ضجرةِإعدادُأمكنفقد،التحفظاتهذهومع(.للعهد)114وليأالعُملةفياحمهيردُالذي

الأحماءعلىاعتمادأإقريطشجزيرةحكمعلىتعاقبواالذينالعثرةللأمراءمبدئيةِنسب

ا(:ا)ْكالايوهي،علهاالعثورُتمالئيالنقودظعوفي،الكتابيةالمصادرفيالواردة

)113(

)114(

)115(

.2رقمحاضة،؟ص()بالإنجيزيةالعربأمراءكرتعُملة:مايلز

.هصالمصدرنفس

.i،3صالمصدرنفى
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بدئيةنسبف!جر!

حفصألطأسرةمنالعشر)للأمراء

)كريت(إتريطشجزيرةحكواالذين

(م212/ء828الجزيرة)فانحعمرحفصأبو-ا

(Apokhaps)و232/5247مابين)فلوس

(م847-861

YAIضرلتدنانير)شعيْب-2 ، 275 ، YVI/^

598(-4 ، 988 - 8 ، AAo -4 % Saipisم)

ا!م!!!عمر(اللهعبد3-)أبو()فلوسثُعيْببت4-محمد

i!أ)زرقون
هـ/326مره")عمر()بن7-أحمدعمر()بن5-يوسف

.4 YA-).v
)فلوس(يوعفبئ6-على

أحمدبن9-على

؟م5337؟/8-949)دينار

529-هـ؟/034ودينار I؟(م

صحما((ق.أحمد)نلى8-شعيْب)ب

شعيْببئالعزيزعبد-01

مم!(هول*هول!ه40؟لؤطىا)

(م559-4هـ/343ريناد)

(م0535/169رهمد)
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.العُملاتهذهمنجنماثلاثةِعنالتاريخيةالملاحظاتبعضوهذه

شريكلاوحدهاللهإلاالهالاعبارةالوجهعلىكريتجزيرةفيعليهعُثرظسيحمل

عبارةنُقثتْالفبسظهروعلى(عسىبن)عمرهكذارُ!موقدالجزبرةفاتحواسمَ(له

ولمااللله(.على)الجوكلهكذارُيموتد،العباعيالخليفةاسموتحتها(اللهرصول)محمد

تاريخَفإن،م24786ء/847-اسنةإلى232سنةمنالخلاقةَولىاتوكلكان

عث!ريننحوبعدأيم،5232/847صنةقبليكونأنيمكنلاالفلىهذاضرب

5سنةبعديكونأنأر،الجزيرةافتتاحمنسنة Y IV/اAl(م%N)v،الفل!هذاويؤكد

افتتاحمنذللعباسيينولاءهاأعلنتْإقريطثىإمارةأنمنالكتابيةالمصادرفيوردما

حفص.أ!يدعلىالجزيرة

ثريكلاوحدهاللهإلاالهالاعارةوجههوعلى33الهجريالتاريخيحمل،ثينار

علىونُقث!تْالعزيئ.عبدذ.المطيعاذ.رسول)عمدعبارةظهرهوعلى(شعيببن.له

ثكسنةباقريطشالديزهذاضرباللهبسم:عبارةللدينارالداخليةالحاثة

....وأرب!

تفيدناالكتابيةالمصادرَأنحينفق.أسبابلعدةومهمفريدالدينارَهذاإنمايلزيقول

لدينا،م035619ء/سنةان!تهى(Kouroupas)العزيزعبدالأم!يرحكمأنقط

علىسنواتسبعتبلأميراَالعزيزكانعبدأنوهو،محددتاريخالدينارهذابفضلىالآن

أكيددليلالدينارهذافإن.كذلكم0535619/سنةلهفوقاسأ!رنيقوفورسنالاْقل

حكهممنالأخيرةالسنواتفيذهبيةعُملةَيضردونيزالونماكانواأمراءكريتأنعلى

)117(.للجزيرة

والأدبيةالتاريخيةالمصادرفييردكثيراَإقريطشوهوكريتلجزيرةالررَّالاسمَإن

منقوشةكتابةفيالاسمُفيهايردمرةأولُهذهأنإلأ،الكتابيةوالجنرافية

(epigraphy)الاصمورودأماالحجر.علىأوالسكةفيذلكأكانصواء

الدثة،إلىيدصمافيهفليس)الخندق(،العاصمةمنبدلاَالضربلمكان)إقريطش(

)116(

;711)

.22-21عى()با!نجليزيةالعربكرتأمراءعُملة:مايلز

81.صالمصدرنفى - A.
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وأالحاضرةا!ممنبدلاًالولاية31فيهايردُالإسلاميةالنُمئاتفيعديدةأمثلةثمةإذ

)118(.أذربيجان،الأندلس(إفريقية،فلسطين:ذلكمثال.بالولايةالرثييةالمدينة

له.ضريكلاوحدهاللهإلاالهالاعبارةوجههوعلىهـ،035السنةيحملكلهم

مكانأنومع.(العزيزعبد.دتهالمطيع.اللهرسول)محمدعبارةالظهروعلى(شعببن

.،وثلثمائةخصسين"سنةهيالمذكورةال!نةأنإلأ،واضحغيرالحاشيةفيالضرب

فيعليهعثرقدوكان،سوكهلمبمدينةالملكبةالمُملةخزانةفيمحفوظالدرهموهذا

السويد.بحنوبجُتْلاندفيذلكيكونأنويُحتمل،السويد

فيعريأميرآخرإمارةعهدمنالفريدالدرهمهذاعلىإلأيُعثَرْلمأنهالزيبمن

عنجاءتدالدرهمُيكونأنالمحتملغيرمنإن؟السويدإلىوصلفكيف.كريتجزيرة

بحرمنطقةإلىالثرقمنالعربيةالعُحلاتُفيهاوصلتالتىالمعروفةالظرقإحدىطريق

عبدبن)!!ول(بالنعانماصلةوجودإمكانيةفهواحمالاَالأمحرُأما.البلطيق

صفياتوسلافالرومحِطالاْميرضدالبيزنطيينصفوففيحاربالذ!العزيز

(vعاSviatos)رفاقهأحدَأو،النُطنولعل.م719سنةسلسْتيردامعركةفيوكُل

صاحةفيضقدها،أمرائهمآخرعنصدرتالتيالقطعةَيحملكان،الكريتيينالعرب

وهذا(اسكندناوهمنالثمال)أهلالفارانجيينأوالروسالجنودأحدُعيهاوعَزالقتال

.A(I1)السويدبلادإلىأوجُتلاندإلىبدورهحَحَلها

)118(

)911(

.81صالمصدرنفس

.8184-صالمصدرنفى
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والمرابمبالمغالربت

عرلية:ومرابمممالر)أ(

.6391القاهرة،شنىح!بن!يق،الأولالجز،الراءالطة:الاْبارابن

.7891بروت،والابمالخاصانالجز،العاريخقال!مل:الأثيرابن

1986ْجم!ت،جصرابنرطة:جرابن

تاريخ.بدون،بورت،الأركلصور6:حوقلابن

تاريخ.بدون،الفاهرة،لللسلأ:الرححنعد،خلدونابن

.5891،6691جمر!،والراجالئاكالمجدان،العبركاب

.5391،القاهرة،ضبضوقيغميئ،الأولالجز،اروبطُىؤالمُفرب:صيدابن

.0591-48ب!و!،والثافيالأولانالجز،المكلبابن:الباسأبو،عذارىابن

.6691القاهرة،واحدمجلدفيقمان،لأندلسعلماهداريخ:النرضىابن

.2791،ليدن،والممالكادالككاب:الاصطخرى

.6499القاهز،أكاطيةالدو8لأريخ:ابراهيمحن،حن

.5291،القاهرة،الطنجيتاويتبنمححدتحيق،المت!بو6:الحميدى

.7591،بروت،عباساحان!ق،ولرخرزالمطاراروفى:المنمعبدأبن،الحصري

.5691،بروت،الافيالجز،،لصبوصلاكماروم:أصد،رصتم

.؟هه5،مدريد،كوديرا.ف!يق،للتمسية:الضى

تاريخ.بدون،ب!وت،الثاكالقم،والملوكالركلكاريخ:الطبري

.7291بروت،ولأددلسالعبامياكاريخؤ:نحتارأحمد،العبادي

.9591،التاهرة،سيةؤالعرب:إحان،جاس

.6291،التاهرة،يلإملام"ريخقحاصمةمواش:اللهعدعد،عان

.6391،القاهرة،الخاصالجز،لأشاصاعةفيلأكىصغ:أحمدالغباسأبو،القلثندي

علاحوعحدالعز-فىطلمعبدعمودترجمة،والأندل!المفربؤالإعلام:أ،-بروفناللئ

.5691،القاهرة،حلميالدين

الىوعحدالرإنصيدمححد!بق،المفربأنجارطيصقالمعبب:الواحدعبد،المراكثى

.9491،القاهرة،العلمي
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بدون،بيروت،الأولالجز،وايك!را!طب!كرولاحبارالمواعط:أحمدالدينتق،المقرلزي

تاريخ.

!يق،والراجالأولانالجز،الرطيبيلأندلس!صنمنالطبنلح:أحمدالعباسأبو،المئرى

.9491،القاهرة،الحصيدعبدالدينعيمحمد

.7791،بووت،الأولالجز،ابلدانمبم:()الحمويياتوت

أجنبيةةمراجع()ب

7591.Sicily, Edinburghر!ة،-ry of Islول+!,.Ahmad,A

،h Historical Reviewْك!اBrooks, ,.E "The Arab Occupation of Crete" in Engl

2443-431..XXVIII191( ،)3 pp

7691..Clutton,.E & Kenny,,.A Crete, .U .S A
1881naires arabes, 2 vols. Leidenأل!نهDozy, ,.R Supplement aux

,(NewEdition.1(1،)!و Leiden- London: Vol!اكأ*ه!)Ecyp
05ز)1 121 )by .E Lkvi-"مم!هلا،acnevorP0،09.له Abu H

.6()by .M Canard.أ!--ppث!.لأ!،.Vol.)1))7191( s

alسي+nJ.،،أ(mRule in Iqritish (CreteأImmamuddin, .S ,.M "Cordovan Mu

312-792..vol.VIII,)0691( pp,!ح!Historicalكهـلطة!ofP

-volsI & II; Pa + -sLei,حمدكهـأولء4ا"!م!م!للاكملاولءه!ه,.Levi-provencal, E

0591.,den

of Crete, New Yorkول!of the Arab!ءMiles, George, ,.C The Co

00791

2918.Oman, .C .W,.C The Byzantine Empire, London

.6891Oxford,فضولك!مح!،!نأ!لا!31محأ+Ostrogorsky, ,.G The

7191.Sharf, ,.A Byzantine Jewry, London

,Vasilievأكا5- .A ,.A History of the Byzantine Empire, 2 vols., University of

3-7191..consinPress, .U .S A

6791.Vryonis, Speros, Byzantium and Europe, London
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النورمانيةصقليةنجوالمسلمينأحوال

الميلاديعضرافجري/الئافيالسادسالثرنفي

بأهلهاالزمانكادصفليَّة

سواهراأمستْبالخوفأعنِفكم

ذلةَالرومُسامهقدبلديأرى

خوفَهتلبسالكفرِبلاُدوكانت

()1(حمديس)ابن

مقلية:فيالعربُ

محارصاالزمانأهلعلىوكانت

نواعسامنهمالأمنبطيبوكانت

بقوميوكان
متقاعساً

لابسامنهنَّالخوفلذاكفاْضحى

منقامتبحملةالاْولاللهزيادةالأغليالاْميرعهدفيصقليةلجزيرةالعربفغبدأ

وسُرعان،الفراتبنأسدالشهيرالقافيبقيادةم5212/827عام!يففيسوسة

(Palermo)بلرمواتخذوااليزنطيينالرومأيدىمنالجزيرةمعظمعلىالعربلىاستوٍما

إلاالمسلمينأيديفيتسقطلمالجزيرةثرقفيالروممعاقلبحضأنولو،لهمعاصة

.275حمديسابنديوان:حمديىابن(1)
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القرنونصفقرنينمنأكثرالعربيةاليادةتحتصقليةجزيرةظئتْوقد.طويلةفترةبعد

1(190 - AYV/*tAt - Mم).

منخيراَوأصبحتأحوالهمتحشَّتْالريالفتحبعدصقليةسكانأنيُذكرومما

وقد.الجزبة2ِدصىكذئيينعليهميُفرَضولم،إيطالياجنوبفياخواخهمأحوال

وكذلك)2(افريقيةمنالمسنوطنينلتدفقنتيجةَالفتحبعدالجزيرةفيالملمينعددُازداد

الرحالةُالجزيرةَزارولما.الاصلامىالدينالجزيرةسكانمنالكثرلنلاعتناقنتيجةَ

قرنبعدأى-الميلاديالعاشر/الهجريالراجالقرنمنتصففيحوقلابنُالمثرقي

مما،سجدوثلاثمائةنًيفاًتضموحدَهاكانتبلرمبأنذكر-الفتحبدءمنالقرنونصف

.)3(الجزيرةفيالإسلاميالتغلغلمدىعلىيدل

الإمارةتلكزوالوبعد،وانالقيرفيللأغالبةتابعةَولايةَالأمرباديءصقيةكانت

ولاةأشهرومنم!ر.فيثمأولاًإفريقيةفيالفاطميينللعبيْديينتابعةَالجزيرةُأصبحت

وابن(")بالملوكخلدونابنيدعوهم)الكلبيونالحسينأدبنوالفاطميبنعهدعلىالجزيرة

بالتوارثافىبرةأمرَفىلُوا،الفاطمييناعوانأخلصمنوكانوا.(()5باللاطينحوقل

أُجهاالجزيرةبلغتْعدهبمدق،(م4790401-ه/431)336-الزمنمنقرناَ

الدئبالنسامحتميزتْصقيةجزيرةعلىالملمينسيادةفزةَفإنوإجمالا.الحضاري

إفريقيةمعونجاصةالتجاريوالشاطالزراعيبالازدهارتمثزتْكاالحضاريوالارنقاء

علىالمسلسينثنورمنثنراَ،الأندلسضاْنُذلكفيشأنها،صقليةاعتُبرتْوطالما.ومصر

حَمْديسابنصقليةشعراءأكبرُيُثيرماوكثيرأ،والفرنجةالرومحدود

.الثفر)6((ببنىمواطنيهإلىقصائدهفي(م5271133ءا)ت

النورمانللىوم

الميلاديعشرالحادي/الهجريالخاصىالقرنمنتصففيالإملاميةصقليةمرث

)2(144..ofIslam, p4ءهـThe Golden،و!omb

rabsالأركلعورا:حوقلابن)ْ(3 in History, .p .118 . e11ممهLewis: The

.254للقدمة:خلدونابن()4

.114حوقلبئا)5(

.413،416حمديىبئا(6)
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نيلهاالمعا!رةالطوائفملوكبفترةتكونمماأضبهالداخليةوالمنازعاتالفقمنبفزة

فيالمجاهدةالفتيةالمرابطيندولةقيامَللاندلسييناللهقيضحينفيأئهبتد.الاندلس

نصيراَ.لنفهاتجدْلمصقليةفإن،النصارىأيدىفيالسقوطمنلإنقاذهم!تْالمغرب

بنيامراءأنكا،ضديدضعفمرحلةفيتمرالجزيرةتتبعهاالتيالفاطميةالدولةقدكانت

قبائلوضد،ومجايةالقلعةفيحمادبقعمومتهمأبناءضدبحرُوبهمشُغلواافريقبةفيزبرى

فيفريةَوقعت.صقيةفان،الداخليةللانقساماتونتيجة،لذلك.سُليموبنيهلالبني

ايطاليا.جنوبمنالنورمانالمنيرينأيدي

,Norsemen)اسمهممنيُستدلْكماهؤلاء،والنورمان Vikings)هم

/التاعالهجريالئالثالقرنمنذوكانوا،اسكندناوةأيأوروباشالأهلمنأصلأ

فيهابماالغربيةأوروباسواحلعلىومفاجئةصريعةبحرلةغاراتثنعلىدأبواقدالميلادي

لإمارةِاصقلواحيثفرناضمالفيبعضهُمواستقر(المجوسبا!مصُفوا)حيثإلاْندلس

واصتأثرانجلزاالفاتحوليامأميرُهامنهاغزاالتينورمانديوهيباحمهمالآنإلىعُرفتْ

هاستنجزمعركةفيالكسوفيهارولدملكهاعلىانتصارهبحدبصُلكِها

(Hastings)فيإخوانهُمفيهبدأالذيالوقتنفسفيوذلك،م6601سنة

نورماندىمنقدمواائطالياجنوبونورمان.الاسلاميةصقليةعلىبالغارةاطاليابْ.

جنوبفيالمتحاربةالجماعاتصفوففيمرتزقةفرساناالأمرباديءوعملوا،فرنسابثال

لموان،والاقدامبالجرأةفرسانهماشتهركماالعسكرىالتنظيمميدانفيبرزواوقد،ايطاليا

(Apula)بوليةمقاطعتاايطالياكانتجنوبوفي.الحضارةمنحظِعلىيكونوا

وملْفتابوليوكانت،للبيزنطيينتابعتئن(Calabria)وتفورلة

(Amalfi)بنفنتوكانت،جمهوريتيْن(Benevento)وسالرنه

(Salerno)كجنودأولاَالنورمانالمغامرونالوافدونعملوقد.لمبارديتينإمارتيْن

ايطالياجنوبفيأقدامهمتوطيدفيونجحواالبيزنطينضدسالرنهأيرخدمةفيمرتزقة

منم0601عامجيسكاردروبرتزجممهمواتزع،ودئورئةبوليةفيهؤلاءحسابعلى

وفي)7(.صقليةبوابة(5!ع")ورثو(Taranto)طارنتالبيزنطيينأيدي

فمابهالتحقالذيرجار،اخوهوخه،البيزنطيينبمحاربةروبرتفيهضُغلالذيالوقت

.06صالخريطةانظر)7(

If
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القادةأحديخِلاْن،اراضيهاوخصبلزائهااجتذئتهال!صقنيةإلىاهتمامهكل،بعد

في،ومهفي،مؤمَلاخصومهعلىبهاستنجد-سرقوصةصاجبالثُمْنةابن-المسلمين

كانم6101عاممسينةعلىاستلائهممنذالنورطنتدومَولكن،مركزهبذلكيعززأن

النورمانوقدكان.المسلمينأيديمنالجزيرةعلىاليادةوانتزاعرألاستقرارالفتحبغرض

إماراتِيتخذونهاأراضعلىالاستيلاءإلىدائماَيتطلعونجشعينانتهازيينتاريخهمطوال

علىالنورماناصتيلاءأنعلى.أوروباغربفيآنذاكالسائدالاقطاعيافطعلىلهم

فيالإصلاميةوالمدنالمعاقلمنالعديدُصمدفقد،الهيًنبالأمرذلكمعيكُنلمصقية

عامالجزيرةعلىصيادتهمفرضُالأمرآخرللنورمانتمْأنإلىعاماًثلاثيننحووجههم

.م4841901ء/

وكزةأعدادهملقلةونظراَام()1901-491الزمنمنترناَصقليةالنورمانحكم

تسامحسياسةان!تهجواإجمالأفإنهم،ايطالياجنوبفي،ونجاصةحوفممنالأعداء

أشذها،على،الدينشعارتحت،الصليبيةالحروبفهاكانتفزةفي،ودينيعنصري

كما،إليهملاستمال!تهمالجزيرةفيالمسلمينمعاملةَاحسنواالنورمانملوكَفانذلكومع

،الحربفنونفيالجزيرةفيالمسلمبنمهارةمناواوأفاد،جيوشهمفيعليهماعتسدوا

ضدالطالياجنوبفيالم!ت!رةحروبهمفي،المتحركةالحصاروأبراجالمجانيقكبناء

الباباواتقواتوضد،تارةالمقدسةالرومانيةالامبراطوريةوضد،تارةَالبيزنطيين

قاوموا،الاْقلعلىالأمرباديءفي،الورمانملوكفإنلذلك.أخريتارةوحلفاخهم

اضطهادمناستطاعواماوحمَوْهمالم!لمينلتنصيرالكنيسةُبذلتْهاالتيالمحاولاتِ

عهدٍحديثيالنورمانولماكان.اللمباردمنالجدُدالمستوطنينو!دنالفرطمنالاقطاعيين

وفي،الملكيوالبلاطالدواوينوفيالادارةفيالمسلمينعلىاعتمدوافإنهم،بالحضارة

عهدمنوالقصورالكاتدرائياتأنيلاحظاليوملصقليةوالزاثرُ.والتثييدالبناءأعمال

إسبانيافيالحالهوتمامأكا،إسلاميوزخرفيمعماريطاِجذاتهيالجزيرةفيالنورمان

بناءأعمالمنكثيرفيالمسلمينمدجَّنىمنالصُناعمهرةعلياعتمدتالتيالمسيحية

حاشيهاكتابةعلىالطرازبدار!نعتْملكيةعباءةالثافيلرجاروكان.والقصورالكناش

ماغرارعلى،نفههذارجاراحاطهـ.كما528الهجريوالتاريخالكوفيبالخطعربية

الشريفُ!نَّفَرعاينهوتحتوله.ال!ثعراءمنبالمُذاح،الملمينملوكُعليهدرج

العُملةُوظلت،افياالجغرنيرجار/لجاربكتابالمعروفالمثطق()نؤهةكنابَالأدريي

to
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تمامأ،إيطالياوجنوبصقليةفيالمتداولةالعملةُهي/الطَرئبالرُباعيالمعروفةوهيالعربيةُ

الميحيةأسبانياممالكنيالمتداولةهيوالموحديةالمرابطيةالدنانير/المثاقيلكماكانت

النورمانحكمفزةوطوالالأندلسفيوأراضيمالملميننفوذتقلصبعدحتي

يحملوبعضها،الكوفيبالخطعربيةعليهاكتابةتُضربعصلاضهمظلًتْصقليةلجزيرة

.()8(اللهرصل)عمدوعبارةالهجريالتاريخ

:(م1011-1901)الأولرجار

رجارأخاهروبرتوسىَّي!نهما،صقليةورجارجيسكاردروبرتالأخواناقتم

أخيهةوفابعدالجزيرةفيرجارمركرُتعززأنيلبثْلمثم،صقلية)قوص(كونت

فيوالاشقرارالأمنتوطيدعلىأعانهالمسلمينمنجثاَجُلهوكؤنَ،(م)8501

سيرةَنصر...إليهأمرهاصاراولما:رجارالكونتعنالإدربيويقول.الجزيرة

وأهليمالهموأموأنفهمفيوأثنهم،وثراثعهمأديانهمعلىوأقرهم،أهلهافيالعدل

ماالمسيحيالجانبمنذلكويؤيد.،)9(000حياتهمدةَذلكعلىأقامثم،وذرارس!

)ينايربلىمقحلمارجارأنمن(Malaterra)ومالالراالاْبولم!/غليامولبامذكره

.ا(ةْدينهتبدبلعلأحدأبُكِرهلاوأن،ليءيؤذيَهملاباْنالمسلمينوعد(م7201

هماذاانورمانالأثرافضدليساندوهالمسلينيستحيلَأنرجارمصلحةمنوكان

تف!ىالتيأوروباممالكبعضفيللملوككثيرأيحدثكماكان،طاعتهعلىالخروجحاولوا

ضد،حدأبحدإلىاتهازيينالحاكمالنررمالطالبيتأفرادُوكان.آنذاكالاْقطاعنظامُفيها

.)99(الشخصيةمصلحغمفيذلكطالماكانالمسلمينمعاملةَأحنوا

ثوراتتحلىُثْولم،كلطاللىبالتسامحتميْزتْالأولرجارالكونتحكمصنراتِإن

تتعلقلأصابالمسلبنلتنصيرعليهالكاثوليكيةالكنيسةضغوطَرفضوقد.ضدهداخلية

العنصرُكماكان،الكانأكزبةَيشكًلونالمسلحونفقدكان.وأمنهاالفتيةدولتهبكيان

.St)أشيلمالقديسسرةصاحبويحدثنا.جثهفيبارزاَالإسلامي Anselm)

(Smith,Medieval Sicily, .p.17 (A

.26الصقبةالمريةالمكبة:اماري()9

.91عقيةفيالملمون:مورينو(01)

.Daniel،ء"ه.".153)11( The Arab9 and Mediaval Eur
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ومع.)12(المسيحيةإلىالم!لحينجنود.تحويلمنالكاثوليكالدينرجالمغرجاربأن

إلىالجابعصجدهاتحويلإلىبلرمدخولإلربادررجارالكونتفإن،ذلك

ذلكعلىالتعليقالىأوروف!بمؤرخحدامماالمدينةماجدببحضفعل،وكذلككنية

مثروطةفى،للعربدائمأتقذمهاأوروباكانتالقللرحمةموجزأوهذا:بقوله

.،)13(منفصلكيانذاتجاعةَليكونواعزلهموفي،ديهمعلىبالقضاء

المسلمينأوضاععلىصيةأثرذاالنورمانيالفغكان،الإقتصاديةالناحيةومن

وكان،واصعنطاقعلىالقرىدُئرتْالقالأثناءفق.صقليةفيوالميث!يةالاقتصادية

أعدادهجرةإلىأدىمما،العامفيمرتينجزيةِأواتاقئدغ-كايهود-الملمينعلى

الاظاعيالنظامدخلهاالجزيرةإلىالنورمانوبدخول.إفريفيةإلىمنهم

(m!بFeudal Syst)،كائتواسحةَأراضيَوأصحابهأقرباءهرجارأقطعإذ

أراضيهمفيأقنائاَأوعيداَالأرياففيالمل!ينالمقطَعونهؤلاءواتخذ،للمسلين

(Serfs)-العريباعهااحفظتالتى،النورمانيةالجلاتفيإلجمالمث!اروهم

أما.(Villeins)الجرائدرجاللايم،4(ح(.fetari//deptari)الدفاتر

،بلرمفيحدثكما،مدنهمتليمُإذكاننسبيأحالاَأحسنَقدكانوا،المدنأهل

حينفي،والدينيةالمدنيةحقوقَهمحين،إلىولولهم،ضظتانفاقياتبمو!

وأصح،والكنيسةالنورمانللفرصاناراضيهممعظمفقدواوالقرىالضياعأهلَأن

رجاراومَلَكالأثيرابنقىلَيفرذلكولعل.الجدُدلل!ادةأرضعيدمهمالكثيرون

ولاحئاماَأهلهامنلأحدٍيزكْولم،الملمينمعوالفرنجَالرومَوأسكهاالجزيرةجميعَ

.فُرناَ،)14(ولاطاحونأولادكانا

غ!بفيالكانأكثرلةَيشكلونصقليةعلىالنورماناستيلاءعندالمسل!ونكان

Valكلعك!a)مازرإقليمالجزيرة di M)،كبيرةنبةيكؤنونوكانوا

Valdi)نوطىإقليمالثرقيجنوبهافيالسكانمن Noto)الركنفيأما

دمنثىإقليمفيمتناثرةاقليةالمسلمونكانضدالجزيرةمنالصرقيانلي

(Val Demone).فيأخذتأنتلبثْلمالسكانيةالجزيرةخريطةَأنإلا

)12(68..IslamicScicily, pلمهAhmad, .A A History

3()1148..Daniel,p

.YVAالمكعبة:رىمماا(41)
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والاْندلسإفريقيةإلىالجزيرةمنالمسلمينهجرةلتوالى،المسلمينحسابعلىالتبال

مناللمباردهجرةلتوالىثم،فرنساثمالمنالنورمانمنجماعاتولوفود،والمشرق

ارتكبواوفد،الملمينضدالتعصبشديدىاللمباردهؤلاءوكانالطاليا.بْ

بالوافدينشبيهونذلكفيوهم،النورمافطالعهدطوالالاضطهادمنالواناًضدهم

عنمنقدبنأسامةيتحدثالذينفلسطينفيالمقدسةالأراضيإلىالصليبيينمنالجدُد

.ا()ْالمقدسبيتفيبنفسهذلكلمسكاالمسلميننحوالدع!تعصبمشدة

وصولبعدصقليةمسلميوضعُاليهآللماواستياءهمالعربالمثقفين.شعورَويمثل

:الدار(صقليالمثأإفريق)وهوالواحد)16(عبدبنالحليمعبدالشاعرقولُالنورمان

ء"ء
يافعاصقليةعث!قت

اكنهلتُحتىالوصلُنُذرفا

الخلودجنانكبعضوكانت

الوقودذاتِجهنمَوصارت

(م4511-1111)الافيرجار

ملوكأثهرُالثافيورجار.صقليةأمرَرجارتولى،أدلايدلأمهالوصايةمنفتزبعد

منلنف!طوانتزع،وصقليةإيطالياجنوبفيالنورمانممتلكاتِوحَّدالذىوهو،النورمان

i.عمKصقليةملكالقبَ-خصومهضلىلهنأييلىهلقاء-البابا rاf،كانأنبعلى

المملكةَ،وزثن،الدولةأقام9:الإدريسييقول.)توس!(!كونت9لقبيحملأبوه

العدلنثورمع،المرضيوالعقلالجليالنظرمنأقساطَهاالأمورَوأعطى،ال!لطةوضرَفَ

.إ)17(الأمانوإقامة

فيالطامعينالمقدسةالرومانيةالامبراطوريةوأباطرةالبيزنطيينمعاداةمنلقيهلماونظرأ

مواجهةفيعليهموالاعمادالمسلمينتجنيدفيأبيهسياسةعلىصاررجارفإن،مملكة

الفرنجَعنهمومغ،وقرًبههمالمسلمين"اكرمَرجارإنالأفيابنُيقول.أعدائه

.163(الانجليزية)الترجمةالاحيباركاب:فقذبناطمة()15

.582المكبة:امارى)11(

.27المجة:رىط1(17)
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سياسةَي!نجَأنبهالمحدقةالأخطارإزاءمصلحتهمنوجدرجارانوالحق.)18(أفأحبُّوه

.رعاياهبينوالعناصروالمللالطوائفتوازن

جزيرةعلى)اشولىإفريقيةشمالفيفوحاتِحققَالثافيرجارالملكأنيُذكَرومما

وعلى،م541ء/1146سنةالنربطرابلسوعلى،م952ء/1135سنةجربة

5tء/43سنةالمهدية Vسنةالتونيالساحلمدنمعظموعلى.اما

لفالقابةإلىوأضاف(م548ء/1154سنة/عنابةبونهوعلى،م543ء/1148

والتفككالضعفحالةُإفريقيةموانيءعلىالاستيلاءأمرَعليهصهَّلوتد،.افريقية)ملك

أعوامتواليبسببالاقتصاديةالأحوالوصؤُ،والمنازعاتالفرقةبسبهناكال!ائدة

ماالملمينأنالافر-كطالساحلموانيءعلىالاستيلاءعلىحفزهومما.والقحطالجفاف

منصقليةضياعَينسَوْالمإذ،صقليةسواحلوعلىالنصارىمراكبعلىمنهايغيرونفتئوا

وسواحلالإسبانلمراكببالنهقرونباْربعةذلكبعدحدثكماتماماً،المسلمينْأيدي

القرنأوائلفيسعَوْاالاسبانانفكا،الاندلسيينمنالنازحينأيديعلىالاندلس

غاراتوقففيأملاالافرغيالثمالموانيءمنعددعلىالاشيلاءإلىعشرالسادس

عثر/الثافيالهجريالسادسالقرنمح!صففيالنورمانفعلكذلك،الاْندلصيينالنازحين

إنشغالللنورمانبالنسبةالامريسثرمماأنفيشكولا.إفريقيةلموانئبالنسبةالميلادي

المرابطيندولةعلىنهائياَقَضَوْاالذينالموحدينبقيامالفترةتلكفيالمرابطين

سنة.عشرةَببضعَذلكبعدإلأللنورسانالموحدونيتفرعولمم()541ء/1146

ساميةَمناصبَالعربَوقلد،منهاواستفادالعربيةالحضارةقيمَةَالثافيرجار.عرفلقد

رجار،كيابَوصمَّاهالمثتاق(،)نزهةمحعابَهالإدري!ىالفرعايتهوتحتوله.دولتهفي

فيشكولاأ.بقدرتهالمقتدربالتهالمعتزالمعظمبالملك5الملكَوصفالكتابمقدمةوفي

أعينفيرجارمكانةمنرخِالمحند،والثصرفىالكبيرالجنرافيالعالم،الإدريىجودَأن

بأنهأماريوصفهلقد.إصلامهالناسُيتناقلَأنالغريبمنوليى.الملمينمنرعاياه

كافربأنهالنصارىواتهمهأ،الفرنجكملوكتاجاَيحملصد"سلطان

()(9pagan؟).َالكناش،تثييدعلىأقبلرجارفان،نفسهعنللظنودفعا

.278المصدرنفى()18

.182الاندلىفيوا!رايناسايخة!ربخ:مؤنىحين()91

Lewis.p.220911صفيةفيالملمون:مورينو
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رجارغضب،وفاتهوقُبْيل.واليلادالمسلمينبينالتنصيرحركةَأيامهأواخرفيشضأنهكما

عندوعلماغمالمسلمين!لحاءمنجماعةعنأغض!لأنه،المهدوىفليباسطولهقائدعلى

القرىإلىالهمواموبأهليهمخرجواحتىم1154ء/485سنة()عنابةبونةعلىاستيلائه

وكانا:الأثيرابنيقولذلكوعن.عليهبالقبضرجارأمرصقليةإلىعادفلما.المجاورة

وأنهالملكمِعيصوملاأنهعل!وضهدوا،ويكنمونهمسلمونفتيانهوجميعإنهيقالفليب

.رمضانفيفاحرقيُحرقبأنفحكوا،والفرطنوالقوسَالاصاقةَرجارفجمعِ.مسلم

رجارسياسةتغيرأعبابمنيكونوقد2(")ْبصقليةالمسلمينعلىدخلوَهنِأولوهذا

علىالنورمانمواغَهذدمما.المنربفيكبرةكقوةالموحديندولةظهورُأيامهأواخرفي

ذانها.صقليةفيووجودَهمبللا.الافرتحيالساحل

(م-1166)1154الأول/!لبامولبام

مايو/مايونوزرائهكبيرنفوذزادحكهمنالأولىالسنواتفي

(Maio/Majone)المسلمينمنكثيرناصرهالذيالقصرحزبزعيم

النبلاءحزببطشمنلحمايتهمالملكعلى،وححابهالبلاطفتيانونجاصة،لاعتمادهم

أضفىالذيوهو.(Falcandus)فلقندوالنورمافيالمؤرخيمثلهكانوالذىالمعادى

يكنلمصفةوهي.(TheBad)اليةصفةَالأول/غليايموليامالملكعلى

فصتاعأأبدىلاْنهالاليهلابذلكفلقندونعتهوانما.بهاجديراالحقيقةفيالملك

المسلمين.

صثحونٍجوِفيالوحيدَحاميَهمكانالذيللملكمخلصينظلواالمسلعينأنومع

ثمند!واأنهمإلا،النصارىالدينورجالواللمباردالنبلاهجانبمننحوهمبالعداء

بظهورآمالهُماتعشتْإذ(م0116)555ء/المهديةفيالنورمانعلىالموحدينانتصار

1156بينعاميماالافرقىالاحلمدنمنالنورماناخراجوبعد،الموحدينقوة

لقمةَممالجهم،ال!لاحمنبلرمفيالمسل!ونجردضد،وتحوطا،لذلك.مو.116

ووزيرهالملكضدهؤلاءبهاقامالنيالثورةفياللمباردمنوالوافدينللباروناتسائغةَ

.003-992صالمكب:أماري(02)
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وقُتل،مايو/مايونالوزيراغتيلميةالثوتلكوفي.()وفتبانه

وسُلبتْبلرمأحياءفيالملمينمنقُتلمحميركما،المسلمينوموظفيهالقمرفتيانمنالعديدُ

خارجيتجولوجدوهومن،الدواوينوفيمتاجرهمفيكثيرلنالفرصانُ"وقَتلأموالهُم

العربُيعُدلم،المذابحبل،الداميةالثورةهذهأثروعلى.)21(،المدينةشوارعفيمزله

الدفاعُ،منهعليهميسهلالمدينةمنحيفيفتجمعوا،بلرممدينةوسطفيالاْمنَيسث!عرون

فينوعهامنالاولىوهي-الدمريةالثورةهذهضحايابينمنوكان.)33(أنفسهمعن

بينمنكانالإدرييولحل،التيفا!ثيبنيحيىالقفصيالاعرُ-النورمافيالعهد

.)23(أيضاَضحاياط

النورماننبلاءلفتكتعرضوااذ،ذلكمنأسوأالأرياففيالملميناحوالُوكانت

القالمناطقفيضدبذرعثاننابهموفد،النصارىبزيمتزببابعضهمونجا،وأنباعهم

امك!نهمماالمناطقبتلكالمرورَيتحاشوْنظلوالأجيالإنهمحتى،انل!بارديكنهاكان

صارمةأجراءاتإنخاذالىبادر،الثورةوقمعًالموقفزمامَالملكاسزدولما)"2(.ذلك

المسلصين.الجنودمنوافراعددايضمكانالذيبجثهشعينأالثائرينضد

الأعدادجانبومنالباروناتمنالإظاعينجاتمنالملسينضدالعداءان

التعصبُبحثهكانالجزيرةفيللاستقرارالحطاليامنوفدواالذيناللمباردمنالمرايدة

.التجارةجمالفيونثاطالقصرفيونفوذِمناصبمنللصلسينلماكانالغيرةُثم،الدينى

منالأراض!منالمزيدبانتزاعممتلكاتهمتوسيعيحاولونفتئواماالإقطاعيينفإنكذلك

قوةظهورَذلكإلىأضف.2()ْللنصارىالأصلفيكانتأضهابحجةالملمينأيدي

علىالإصلاميةالسيادةلإعادةمعهمصقليةسل!يتواطزمنالنصارىوخث!يةَالموحدين

،يتلقطوندائمأفقدكانوا،المستنرَببالاْصهذاصقليةمسلميشعوريكنولم.الجزيرة

المشرقفيالملحينأخبارَ،بالجزيرةالمارينالملينوالتجارالحجاجطريقعن

1(Daniel, .p .914 (T

(Ibid، 055 .015-914 (YT

(Yr)914عىسلليةفيالعرب:عباسإحان.995عىللكبلأ:أماري.

(4)1'151..Daniel,p

.22ص!يةؤالملمون:موربنو)25(
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إنهالهروممطويقول.رحلتهفيجبيرابنُالأندليالرحالةُذكرهممايتبيَنكما،والمغرب

ال!لطانإلىكتابأففَصهمسلميهازعيمحمودبنالفايمادبالقائدصقليةفياجتمع

بصقليةجبيرابنمروروعد.)26(الجزيرةعلىالاستيلاءعلىفيهيحثهالموحدي

النورمافيالملكمنعليهمغضوباًحمودابنالقاسمأبوكان،(م841185-هـ/058)

فيهاعليهافتَرْواأعدائهمنعليهتوجهَتْبمطالبةٍدارَه"ألزمه،جبيْرابتيقولكما،إذ

لولاعليهتقضيفكادت،اللهاًيدهم،الموحدينمخاطبةإلىفهانسبوهمزؤَرةًاحاديثَ

يزلْولم،موميةدينارألفالثلاكتعلىنئفاأغرمتْهمصادراتٌعليهوتوالت،المدةحارسُ

يُذكرومما)27(.أمالدونبقحتىسلفهعنالموروثةوأملاكهديارهجميععنينخلى

قبل،(1هـ/168)563حمودابنعلىضيفاًحلقدكانقلاضابنالمصريالاعرَأن

اْوصاففيالباسمالزهر)لهكتابَوآَلفقصائدبعدةومدحه،النورمانيالملكُينتكبهأن

2)(القاسمأي A).

الصليبيةالحروباندلاعفترةَالميلاديعئر/الثافيالهجريالسادسالقرنلقدكان

الغربمنفليى،والأندل!المغربفيالموحديةالدولةبزوغفزةَوكذلك،المثرقفي

عنبالانقطاعشعرواالذينصقليةفيالمسلمينأوضاعفيأثركبيرذاالدينيالعاملَنجدأن

قالهمالناينقلالأثيرابنُفهذا.النصارىرحمةتحترهائنوبأنهم،الإسلامدار

علىعليبنالمؤمنعبدالموحديإل!لطاناستيلاءوقتالأول/غلياموليامصقليةصاحبُ

المسلمينقتلْنا،بألمهديةاصحابَناالمؤمنعبدُقتَلَإإن:(م)555!/0116المهدية

أصبحواصغيةمسلميبأنيئيَنمما92(أْوأموالهمحُرمَهموأخذناصقليةبجزيرةالذبت

بالدولوعلاقاتهُالظروفُعليهتمليهحسماجهميتصرفالنصرانيالملكيدفيكالرهاقت

.الجزيرةخارخالإسلامية

شمالمنالنورمانإخراجَأعقبتالتىالفزةفيالدينىالاضطهادروحاشتدادَيبينومما

الذي(RobertCalatabiano)كالاتابيانولروبرتحدثماافريقيا

.092صقيةزالعرب:عاساحسان)26(

.028ج!927-ابنرحلة:جبيرابن)27(

.092صقلبةفيالمرب:عباساحان)28(

.703المك!ة:امارى(92)
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الثانيرجارحكمنهايةفيالمهدويلفليبقبلمنحدثك!ا-اتهم

فيبهوزُجفاضطُهد،المسلمينمعاملةوحسنِبإظهارصالنمرانية-(م1154هـ/)548

حتى-لم!يحيبالنبةخطرأامراًفقدكانوبالتاْكيد".r()ْسجوناماتحيثالسجن

اذاكانبالاخصأوحتى،العربمناصدقاءُلهيكونثرياَ-أنإذاكانبالاخصأو

.ي!)؟3(البلاطرجالمنهؤلاه

الفرسانضدالوحيدحاميهمالملكفيرأواصقليةفيالمسلمينفإنذلكومع

شوكتهموخضدلردعهمعليهمفاَزروه،بهمالمثرِئصينالنصارىوكلاةِواللمبارد

ماتيوم(الأول/غلياموليام)نعشَهشيَّعنَالملماتبلرمنساءإن:فلقندوويقول

.)32(النُذَابسائرعيونمنتيلكانتالتيالرحميةَالدموعَلثهلاصادقةِبدموعِ

(م-9118)1166انثافي/غلياموليام

ام167عامقُذمتْابنها،علىالوصايةأرملتهوتولميالأول/غليامولياموفاةوبعد

هامةمناصبَيثغلونسلمينضدبلرماللمبارد-في-ونجاصةالنصارىمنشكاو

بعضُرأىفقدلذلك.إسلامهمبكماناتهموهمخصومَهمولكنتنضَرواقدكانواَ

فيالاْسلامديارإلىللزوححانقدالوقتان،القصرحجًابرئيىُيخهمبما،المسلمين

.)33(مالهمببعضالمزب

الحكميباشرولم،أبيهوفاةعندعمرهمنعثرةَالثالثةَفيالئاني/غلياموليامكان

ولذلك،النصارىرعاياهمنعوباًفقدكان،أبيهونجلاف.!1171عامفيالابنفسه

The)""الطيب،لقبعليهاطلقوا Good)،موقفالىيرجعرضاهمولعل

ضد.والمشرقالمغربفيالمسلينمحاربةفيكاطهوالى،الملمينرعاياهمنالملكهذا

صقليةتجارةلحمايةوكذلك،الأولالمقامفيدينيبداغاقوسطالبحرعبرجهَّزحملاب

(Daniel,pp. .151-015 (re

)31(151..Ibid,p

.22مقليةفيالملمون:موريخو)32(

)33(152..Daniel,p

or
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الححلاتأثناءالمقدسةوالأراضياوروبابينالبحريةالمواصلاتولتأمين،الخارجية

مصرَسواحلعلىغاراتعدةَاسطولُهشنمااVAم1174بينماالفزةوفي.الصليبية

عكريةتوةمنأعاهقدالاْيو!الدينصلاحُالسلطانُماكانبفضل،جدوىدون

الضرقيةالجزاثرلمهاجمةأسطولاالثافيوليامأرسلم1181-0118عاموفي.مصرية

باءتالحملةولكن،المرابطينغانيةبنىسيطرةمْحتآنذاككانتالتىالبليار()جزر

وأبرم.غانيةبنىمعمنمْرداَصلحاَعقدواالثافيوليامحلفاءالجنويينإنإذ،بالفشل

المنصوريعقوبيوسفأدالموحديالسلطانمعاتفاقيةالفترةهذهفيالثافيوليام

غابة.لبنىالجانبينعداءعنفضلاَ،تجاريةلأسباب

الحملةبدايةفيأوروباملوكمنالصليبَحمَلَمنأولبينمنالثافيولياموكان

الاْيو!الدينصلاحالسلطاناتصارِإثرَقامتالتى(م11الثالثةالصيبية

ومع.الصليبيينأيديمنالمقدسليتدادِ.واصزم()583ء/1187حَطينمعركةفي

هامادوراَلعباسطولهأنإلا،الثالثةالصليبيةالحملةفيشخصيأيثاركلمالثافي،ليامأن

لم1:بقولهحلىيثمؤرخذلكعلىويغلق.اللاذقيةميناءقربالحربيةالعملياتفي

استحدادعلىدائمأكانأنهإلا،الصليبيةللفكرةالحماسشديدَالنورمافيالبلاطيكن

.،)"3(الغرضلهذاالنصارىولاءلاستغلال

والمعارفللعلوماهماماَكبيراَيوليكماكان،بالعربيةمُلِصاَقبلهمنوجذهكاْبيهوليامكان

فيوسلامهدوفترةَحكهفزةُوقدكانت.والفلكالطبمجالفيونجاصة،العربية

لناتركهمابفضلواضحةالثافيولبامعدفيصقليةفيالمسلينأوضاعَإن.الداخل

.الشهيرةرحلتهفيجبيْرابنُالأندليْالرحالةُ

هـ()058ء/،8-1185صمليةجُنرزابن

فريضةتأديةبحدبحراَبلادهإلىعودتهطريقفيبصقليةجبيرابنُالآندليالرحالةُمر

أربحةقرابةالجزيرةفيجبيرابنأمضى.الثافي/غلياموليامآنذاكملكهاوكان،الحج

بعدالجزيرةفيالمسلمينوضععلىساطعاَاَضؤتُلقانطباعاترحلتهفيلناوترك،شهور

(34)152،05Ibid

of
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بكقِبُعاالأندل!يوالأديبُالفقيهُهذاذكرهوما.عليهاالاسلاميةالسيادَةانهاءمنقرن

دوَّنوقد.العهدلذلكَالجزيرةفيالملمينأوضاععنالأهميةوبالغةَصادقةَتاريخيةَوثيقة

الذينالملمينمنحمعهومابنفهرآهمافيهاأورديومئاتشكلعلىانطباعاتهجبيرابن

بهم.اجتمع

منالحجاجورفاتَهأقلهجنويمركبظهرعلىمأقادمئينةميناءإلىجبيرابنُوصلَ

نفرالاالمسلمينمنفيهاليسإنهجبيرابنُيقولمِّيةفيالمسلمينوعن.بفلسطينعكا

ماهويؤكلىبذلكوهو.(3)ْالغريبالمسلمُبهايستوحشولذلك،المهنذوىمنيير

نجلابت،قليلةكانتالجزيرةمنالثرقيالثمالالركنفيالمسلمينأعدادأنمنمعروف

منها.والغربيةالجنوبيةالاْجزاءفيالحال

الملكهذاوثأن9:فيقولالثافيغليام/وليامالنورمانيالملكعنجبيرابىثناويحدً

كاتماكثرُهمأووكلهم،المجابيبالفتيانواتخاذالمسلمينواستعمالالسيرةحسنفيعجيب

قائدوعليهمالمسلمينالودالعبيدمنجملةوله...الاسلامبشريعةمتمسكإيمانه

ومن...الدولةأهلهم،كبيرةجملةمنهموله،الفتيانوحُحابهووزراؤه.منهم

أحدُبهأعلَمناماعلى،وعلامته،بالعربيةويكتيقرأأنهبهالمتحدًثشأنهعجب

شكرألتهالحمد:أبيهعلامةُوكانت.حمدُهحَقلتهالحمدُ:بهانحتصينخدمَته

.")36(لأنعمه

وتصدَتهملصيامهمالملكخدمةفيالم!لمينالفتيانأولئكعلىجبيرابنويُثني

ويُبدون،ايماخهميكتمونكانوافانهمذلكومع.المسلمينمنالأسىوافتكاكهم

منالمسيحعبدأحمهفتى9ئميةمنهملقجبيرابنأنذلكمن،والحذرالتحفظَ

منهمراتبةِبعدالمبهونبسرهلناوباح،وبرناكرامتنافيِفاحتفل...وكبراصهمموجوههم

لنا:وقال...نفسهعلىمحافظةخدامهمنيتهمهممْنحولهمنكانلهاكلأزالمجلسَه

متمسكون،أنف!ناعلىخائفون،إيمانناكاتمونونحن...الإصلامباظهارمُدَلُونانتم

،الرقربقةَأعناقنافيوضعقد،بالتهكافرمملكةفيمُققلونساَفرائضهوأداءاللهبعبادة

.266جرابنرطة)35(

.-267268المصدرنفس)36(
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عجيب"منأنجبيرابنُويضيف.)+(000eالحجاجمنأمثالكمبلقاءالتبركُفغايُتنا

منأفذاذافيخرجونالصلاةوقتفيحينمولاهمعنديحضرونأخهمالفتيانهؤلاءشأن

صقليةفي.وقعتْقدكانتأنهجبيرابنُوعم.،)38(000صلاضه!مفيقضونمجلسه

لتهذاكراًإلايسمعفلاقصرهفييتطلع،الثافيوليامأالشُركهذا"فكانزلازل

ليذكركلْ:لهميقولفكان،رؤيتهعددهشةلحق!تهموربما،وفتيانهنسائهمنولرعوله

.إ)93(لهمتسكيناَبه!،يدينومنمعبودهمنكماحدِ

التيبلرمالعاصمةقاصدأ!كرأنوخه،مئينةفيأيامت!عةَجبيرابنُأمضىأنوبعد

،أبلارمة"بايمالنصارىيعرفهابيما،صقليةبمدينةأوبالمدينةيعرفوفهاالم!لمينإنيقول

المدينةأنولاحظ،الثماليصقليةساحلعلى(Cefalu)ث!فلوذىبمدينةفرَّ

1!ثِرْمةببلدةمرثم،المسلمينمنطائفةتسكنها ) Terminiفجاوللصلصين

.بلرمإلىبراَورفاقُهتوجَّهثرمهومن.المساجدأفيهلهمكبيرربضُ

فيها:المسلمينلأحرالشيقاَحيأوصفألناوتركأسبوعاَبلرمالعاصمةفيجبيرابنُأقام

الصلاةويميونمساجدهمأكثريعمرون،الايمانمنباقرسمالمدينةبهذهوللمسلمين"

سورةوالأسواق،النصارىعنبسكناهمفيهاانفردواقدأرباضولهم،مسموعبأذان

ويصئون.علجمالمحظورةالخطبةبببلهمجمعةولا،فيهاالنجاروهم،بهم

وجامع،أحكامهمفيإليهيرتفعونقاضبهاولهم.للعباعيفيهادعاؤهمنجطبةالأعياد

.القرآنمحاضرُلمحلميوأكزها،تُحصىلافكثيرةالمساجدوأما...فيهللصلاةيجتمعون

ولااموالهمفيلهمأمْنَولا،الكفارذمةتحتالمسلميناخوانهمعنغرباءُ!موبالجملة

.")04(ابنائهمولاحريمهمفي

الاضطهادمنمشمرفزعحالةفييعيشونكانوابلرممسلميأنيتبينهذاسن

وكان،العباصىللخليفةيخهاالدعوةُتكونالعيدئنفيالخطبةَبأنيلاحَظُكما.والبطش

.268جمبرابنرطة)37(

(m)926المصدرنفس.

.268المصدرنفى)93(

.2!يجمبرابنرطة(.!ا)
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وذلك،المغربفيإليهمالأقربالقويالموحديللخلبفةوليسبغداد،فيناثياَضيفاَ

النورممانية.صقليةفيأوالأندل!فيسواءوالرومالموحدينبينالمستمرللعداء

عنفضلاً،الجزيرةمسلميعليالنورمانفرضهاالتيالجزيةعنجبيرابنُويتحدث

وحالوا،يؤدوغاالعاممنفصلينفيإتاوةَعليهم)ضرلواإنهمفيقول،الأخرىالقيود

.أ)1،(يجدونهاكانواالأرضفيسحةِوبينبينهم

وهو،الجزيرةغربفي(Trapani)اطرابنشميناءجبيرابنُقصدبلرمومن

ومرَّ،والمفربالأندلسإلىالمتوجهونالملصونوالتجارالحجاجمنهيُبحركانالذىالميناء

الطريقفيالضياعوسكانَصكانَهاأنولاحظ،(Alcamo)عَلفمةببلدةالطرلقفي

،الجزيرةعلىالاسلاميةال!يادةزوالمنقرنبعدحتىأئهعلىيدل4مما،مسلمونكلهم

بالمسلمين.مأهولةَ،الأريافونجاصة،مهاإلنربيةُالأجزا،بقيتْ

الآنواءبسببمهاالإبحارتعذروذلك،مضطرأاطرابنشفيجبيرابنمقامُطال

مسلميأحوالعلىالعرفمنالمزيدمنالحظلحسنذلكمكنهوقد،الجويةوالأحوال

يشعركانالتيالقلقحالةعنالأميةبالغةَمعلوماتِلنافزك،عامةصقليةومسلميالبلدة

البلدةبهذهمقامنامدة"وني:يقولفهو:المشقبللهميخئةمماوخوفهمالجزيرةمسلموبها

دمرهم،صهاالصليبعبادمعالجزيرةهذهأهلحالضومنتعرَفُهالنفوسَلميؤماتعرَفْنا

فنها...الملكوغلظةالذمةعهدتحتوالمقاموالمسكنةالذلمنمعهمعليههموما،الله

بابنويُعرَف..،.بلرمأيعنىمدينتهمضهاءلبعضالقريبةالسنينهذهفياتفقتْقصة

ابنيحدثنائم0،)2"(...الإسلامدينفراقأظهرحتىبالمطالبةالعمالُضغطته،زرعة

الحجر،بابنالمعروفحمود،بنالقاصمأ!القائدصقليةمسلميبزعيماجماعهعنجبير

منهجرانتحتالمدةهذهوكانا:فيقول،فيهاجبيرابنمقامأثناءاطراب!ش!قدموقد

فهاعليهافَزوْاأعداثهمنعليهتوجَهتْبمطالبةِدارهألزمه،الثافيأوليامالطايخةهذا

نيفاَأغرمتْهممادراتَعليهوتوالتْ...الموحدينمخاطبةإلىفهانسبوهمزؤرةأحاديثَ

..،.الموحدينسلاطينأولعلىبنالمؤمنلعبدأنبةمؤمنيةدينارألفالثلاثينعلى

لهاننفذ،السلطانيةاشغالهلمهمبالنفوذوأمره،عنهالطاغيةرضىالاْيامهذهفيفاتفق

(I)!11المصدرنفىr.

.927جبرابنرحلة)42(

57

http://www.al-maktabeh.com



أيعنيالبلدةهذهالىوصولهعندعنهوصدرتْ.ومالهنفهعلىالمغلوبالمملوكنفوذَ

أحوالوبواطنحالهباطنمنلنافأظهر،بهفاجتمعْنابنا،الاجماعفيرغبة،أطرابنش

:قالأنهذلكفنألما،القلوبَويذيبدما،العيونَيُبكيمااعداضهم3الجزيرةهذه

الحصولإلىبناويؤدى،فيهمخنممايخئصنااليحَفلعل،بيتىوأهلُانااباعلواو،كنتُ

أبادهم،النصارىنفوسفيالحموديالرجلهذاعِظَمِومن...الملمينبلادفي

بِهواقتداَءلهاتباعاَفِطهوفحلإلامسلئمالجزيرةفيبقلماتنضرلوأنهأبهم4!يزعمون،الله

الأسروابطفان،صقليةفيالمسلمونلهايتعرضكانالقللضغوطونتيجةَ

:فيقولجبيرابنيحذثناذلكوعن،ابناثهعلىسلطةللأبيعدْولم،تفككثقد

علىأوابنهعلىغضبربماالرجلَأنالجزيرةهذهأهلُبهمُنىماأعظمومن"

فيالتطارحِإلىتؤديهأنفةعليهالمغضوبَفتلحقابنهاعلىالمرأةُتغضبُأو،زوجته

سبيلأ.للبنتالأمولا،شلأللابنالأبُيجدفلا،ويعمدفيتنضرالكنية

هذهلوتوعمتوقعأعمرهويقطعُ،وولدهأهلهفيهذابمثليُمْىمنحالَفتخئل

ذلككل.أ)4"(الحالهذهخوفوالولدالاْهلمداراةفيالدهرفهم.فيهمالقنة

جزيرةبمسلميحلممابهميحلأنيخث!ونالجزيرةفيالمسلمينمنالنظربيديجعل

)فأنهم%k-Aعامالمسلمينأيديمنعليهااليزنطييناضيلاءبعد)كريت(إقريطش

حالبعدحالاَاليءبعدالثيءوالاصتدراجالنصارىمنالطايخةُالملكَةُبهمتزلْلم

.6).0(بنجاتهاقهقضىمنمنهموفر،آخرهمعنالتنضرإلىاضطرواحتى

زوالمنقرنٍبعدصقليةجزيرةفيالمسلمينانءُالقارييستخلِصُجبيرابنُذكرهمما

مُكرَهأتنضرنجعضهم:والاضطهادللقيودمحرضينكانوا،الجزيرةعلىِالاسلاميةاليادة

إتاوة2دعليموكان،عليهممحظورةَكانتالجمعةوصلاةُ،ايمانهيكتُمكانولكنه

وتلتىتائمةالتنصيرعميةُوكانت،للمسلمينيدفعوخهاالذمةأهلكانالتيالجزيةَتقابل

كانوا،حمودبنالقاسمكأد،الملمينزعماءفإنوأخيرأ،الكنيةجانبمنالشجيعَ

.028-927المصدرنفس()43

.028جرابنرطة)44(

.028المصدرنغى4()ه
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المغربفيقوتهمأوجفيآنذاكالموحدون.كانالموحدينمعبالتواطؤللاتهامعرضةداثمأ

تطفع-كماونجدتهمعةبهمإلىصقليةمسلمويتطفعأنالغريبمنفيس،والأندلس

بالتالالنورمانينظرَوان-الزمنمنبقرنذلكقبلالمرابطيننجدةإلىالأندلسمسلمو

،الاسلامأرضإلىالهجرةعلىيس!جعكانذلككل.المسلمينرعاياهمالىالريبةبعين

الخاصةاحاديثهمفيالجزيرةفيالمسلمينزعئالمجبيرلابنعنهاعبرماكثيرأالرغبةوهذه

عنرغما،القرارعادمَالديانتيناتباعبينالتوازِنُكانالحاصلامورينويقولوكما.معه

يرنوالاواناسياداَكانواأنبعدبالخضوعيرضوْاأنللمسلمينفاكان،الحكَّاممجهودات

كانتالمنربحماءفيالخفاقةَالموحدينراياتِوانخصوصأ،نصابهاالىالاْمورإعادةإلى

.،)46(عزانمهمتُنعِشُ

نانكريد)

عصتهُصقليةعرشعلىتخلفَهبانفأومى،عَقِبأالثاني/غليامولياميخلفلم

.السادسهزىالاْلمافيالامبراطورمنمنزوجةكانتالنيالثافيرجارابنةُكونسنانس

فيمنهمللالمانمناهضفريقوأق،بينهمفيمااختلفواصقليةفيالإقطاعيينالنبلاءأنإلا

حفيدأهذاتانكريدوكان،العرشالى(Tancred)بتانكريدم0911عام

للمسلمينمذبحةحدثتْ،المُلكتانكريديتولىأنتبلوحتى.الثافيلرجارضرعيغيرَ

عامقادقدوكان،المسلمينضدالتحصبشديدَتانكريدوكان.م9118عامبلرْمفي

،الجزلرةشرقيجنوبفي(Butera)بثيرةفيضدهماشئصالِكاراتِم111.

يقومواوأن،اعدائهممنبتأييدِ،المُلكتولًيهعنديتشاءمواأنلذلكالغريبمنفليس

9118عامنهايةمنالثورةهذهاستمرت)حكهمنالاْولىالسنةِاضغلتْهطوالَعارمةبثورة

فيتبلمنلهمحدث-كماللمذابحبلرْممسلموتعرَّضواذ.(م0911عامامحعوبرالى

وغرلها،الجزيرةوسطفيالجبليةبالمناطقمحتصماَفرمعظمُهم-م1161-0116عام

الكادحونالمسلمونالأرضعبيدُفيهااليموانغ.المنيعةالمعاقلمنعددأاحتلواحيث

بنحوالجزيرةضبفيالثاثرينالمسلمينهؤلاءعددوتُدر.النورماننبلاءإقطاعياتفي

الاسلاميللوجودالنهايةبدايةَوتحُهاالثورةُهذه"وتدكانت.النساءفيهمبما،ألفماثة

.،2صقبةفيادلمون:مورينو()46
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ولعل.بينالطائفتينجنبإلىجنباَالتعايشفترةُالآنوانتت.t(7)أصقليةجزيرةفي

منالموحدينناحيهْومن،جهةمنالألمانناحيةمنبتانكريدالمحدقةَالخارجيةالاْظارَ

للرأىوكسباَمخوطاَالملميننحوصياشهفيوغئوهتس!فهمنزادت،أخرىجهة

وخارجها.الجزيرةفيالنصرافيالعام

الجزيرةسادتالتيالفوضيفزةفيللغايةحرجاَأصبح!قليةفيالمسلمينوضعَان

ذإ(بالجزيرةجبيرابنمرورمنفقطسنواتخمسبعداى)الثافيولياموفاةبعد

ضعفتْوقدالاَنأما،توبةمركريةسلطةبوجودوثيقاَأرتباطأمرنبطاَكانأمنهمإن

طبقةلاْن،صعباَالمسلمينوضعأصبحضد،النورمانيةالفترةأواخرفيالملكسلطة

عملاَالمسلمينننصيرفيراتْالتىالكاثوليكيةالبهيسةمعتحالفتْالاقطاعيينالنبلاء

.الهجرةإلىلجأواضد،التنصُّررفضواالذينالمل!ونأولثكأما.صالحأ)8"(دينيا

فيبدأتْقدوالمثرقوالأندل!ىأفريقيةش!الإلىصقليةمنالمسلمينهجرةُوكانت

ابنصقليةشعراءأشهرُنزح)الجزيرةأرضالنورمانأقدامُوطثتْأنمنذالحقيقة

سنةالنورمانالمغيرلنضدبعدكفاحصقوسةرأسهمسقطعنحمديس

01 -./AV IVIومن.للجزيرةالنورمانحكمفزةطوالالهجرةُواستمرث(م

حدثالاستقراركماوعدمالاضطهادفزاتفيتزدادكانتالهجرةهذهانالطببعي

علىالهجرةُواصبحت،م1161-0116عاممذابحواثناء،م1153عام

.م0911-9118عاموالثورةالمذابحبسبباوسعنطاق

والدته.وصايةتحتالثالثوليامالصيابنهخلفه،م4911عامتانكريدوفاةوبعد

مملكةعلىواستولى،جنوباالسادسهزيالألمافيالامبراطورُزحفالاْثناءهذهوفي

الجزيرةتاريخمنالنورمانيالفصلَبذلكمنهياَ،كونتانىزوجتهبامصمصقلية

المعاصرالنورمالطاللاتينيالمؤرخماقالهاقتباسَالبحثلهذاختاماَالمناسبمنولعلً

Hugo)فلقندواوغوالجزيرةلاستقلالوالمتحضىُالأحداثلتلك Falcandus)

وليامالملكوفاةبُعيْدصقليةبهامرتالتىالعصيبةالفزةعن

.61()IVللفى".Ahmad, ,.A A History of Islamic Sic
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يائاتهمفىأجناسهماختلافعلىصقليةبأهالي-عبثأ-المؤرخأهابفقد.الئاني

بالجزيرةالمحدقةالأخطارلمواجهةالضفوتجمعِالكلمةتوحيدَعلىللحمل

المسيحيينبينالتنازعزالولو،بالمقدرةلهمُقراًرجلأصقليةأهاليتَؤَجلو":قانلأ

أمرالدولةإصلاحصن،الاْجانبحملاتردمنيختارونهالذيالملكلتمكَن،والعرب

سلطةيخافونلاالناسُوعاد،الفوضىسادتأنبعدولكن.انحلالهاعلانمُالباديةِ

،العربعلىالتعديعنالنصارىيكثأنالمتحسرمن،وللأسفءأعحقدالملك

كبسوعنالتعردعن،ظلمهمبهروناذونالظنمسيئووهبم،هؤلاءيكثوان

يتمكنفكيف،ذلكوقعفاذا.طورأالجبالفيوقلعةٍتارةالبحرعلىحصن

...الألمانومحاربة(الموخدينيقصذابيدالعربغزواتمقاومةمنالصقليون

.)9،(،(؟بالأخرى

فيأ!صصبر!راُث!!دبُمُمس!ا

أإأ!!ااقمابىصسا

ُم!ط2ُكا

مر،،

.2،25ص!ليةفيالملمون:مورينو()94
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لمتجيما،....لىض.باثاط

ثان!ولم-ص/!بر.تر!
نا.له!رنهلوبص!ْ/هـج!
تصملدصبا.

+*لمجى

ستباقيرا.!صم!لألمه.

لالم.
ءطيلئي!ر.فية؟يو

.01ست

ئةصضهتكل!؟نيمس!.هِبتير!،
طي-اشهـعامرحمهافليمصبد.

ء،ءثن

!مف!لملجرو

لطصطا!جابعهة

Iv
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V%388بيروت،جرابنرطة:محصدالحينأبو،جبيرابن A 1AIما.

.م0691اء/937القاهرة،عباسإحسان!ق،عمدي!ابنديوان:الجبارعد،حصديىابن

.(تاريخ)بدونبروت،لأركلصو6:الفاسمأبو،حوقلابن

.(تاريخ)بدونالقاهرة،الم!سة:الرحمنعد،خلدونابن

.6491بيروت،(حقلفليبالانجليزية)النرجصةالاحباركاب:أصامة،فقذابن

.1875يك،المبةا!يةللكبة:.م،أماري

.9591القاهرة،دفلبةؤالرب:احان،عاس

.(تاريخبذون)صقىت،ايطابوبخوبعفيةجمزيرافيلللمون:ترنجقأح!د،الممق

.6891جورت،ص!لبةقالميلمون:ماريومارتينو،مورينو

AY'%مدريد،يلائدلىؤوافيف!افيالة،ريخ:حين،مؤن! /Y jb IrAlم

ة:e.4ي!ي!،.ول5!ء؟4ياءكل!فا4ءكاثه/(ل!بهه3ْ؟94؟ئمأ.7591

"015Lewis," ,.B. The Arabs in History, London

.7591Lombard, ,.M The Golden Age of %lam, Amsterdam
9691.val Sicily, LondonكلاSmith, D" ,.M، Me

أإ!لأا!!صصطوبر!را!مسئ

Vكامرلمملإ2

لم

أآلأصرقيحثمااُصى!ؤ

صل!يخماءط
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الئافيفردربكللامبراطورالعرببةالسباسة

(م648/0125)تصقليةصاحب

(اممهـ91)27المُلكْالثافيفردريكتوزإلىصقلية!بزيرةفيالعرب

بحملة،الأولاللهزيادةالأغالبةأمراءثالثع!دنيصقليةلجزيرةالعربافتتاحُبدأ

،الفراتبنأسدالثهيرالقاضيبقيادةم212/827عامصيففيسوصةمنقامت

بلرمواتخذوا،البيزنطيينالرومأيديمنالجزيرةمعظمعلىالعرباشولىماوسُرعان

القرنونصفقرنينمنأكثرَالعربيةالسيادةتحتالجزيرةُظلتوقد.لهمعاصمة

-212(AYV/ tAtا-i.)أوجَهاالجزيرةبلغت،الفزةهذهوفي.ام

والنثاطالزراعيوبالازدهار،الدينىبالتامحالعربيةالسيادةفترةُتمئزتكما،الحضاري

.التجاري

منبفزةصقليةمرت،الميلادىعثر/الحادىالهجركطالخاس!القرنمنتصفوفي

vا،الأندلسنيلهاالمعاصرةالطوائفملوكبفترةتكونماأضبهالداخليةوالمنازعاتالفق

معيكنلمصقليةعلىالنورماناشيلاءأنعلى.بغزوهاالطالياجنوبنيالنورمانأغرى

وجههمفيصفليةفيالإسلاميهَوالمدنالمعاقلمنالعديدُصمدقد،الهئنبالأمرذلك

.الجزيرةعلىسيادتهمفرضُالاْمرآخرَللنورمانتمانإلى،عامائلاثيننحو

أعدادهملقلهَونظراَ،(م4911-1915)الزمنمنقرنأصقليةالنورمانُحَكَم

كانتفترةفي،الجزيرةفيتسامحسياسةَانتهجواإجمالافإنهم،حولهممنالاْعداءوكئرة

معاملةَأح!نواإجمالاًالنورمانملوكفإن،ذلكومع.أشدهاعلىالصلييةالحروبيخها

مهارةمنوأفادوا،جيوشهمفيعليماعتمدواكما،إليهملاصمالتهم،الجزيرةفيالمسلمين

ضد،إيطالياجنوبفيالمستمرةالنورمانحروبفي،الحرلبفنونفيالجزيرةعرب

وحلفائهمالباباواتلْواتوضد،تارةالمقدسةالرومانيةالامبراطوريةوضدتارةالبيزنطيين
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اقىالمحاولاتِقاومرا،الأتلعلىالأمرباديءفي.النورمانفإنلذلك.أخرىتارة

النورمانالإظاعييناضطهادمناستطاعواماوحَموهْم،المسلمينلتنصيرالكنيسةُبذلتْها

اعتمدوافإخه!م،بالحضارةع!حديثىالنورمانكان.ولمااللمباردمنالجدُدِوالمستوطنين

رعايته،وتحتاالعافيرجاروللملك.والتشييدالبناءأعمالوفي،الإدارةفيالعربعلي

العربيةُالعُملةُوظلتِ.(الآفاقإخزاقفيالمشتاقنزهة)كتابَالإدريسييفُالشر!نف

زمناَإيطالياوجنوبصقليةفيالمتداولةَالحُملةَ(،an)/الطريبالرُباعيالمعروفةُ

طويلا.

جوِفيالوحيدبنحماتَهمكانواالذين،النورمانللملوكمخلصينظلواالمسلمينأنومع

سنةالمهديةفيالنورمانعلىالموحدينانتصارثمنَدفعواأنهمإلاَ،مخوهمبالعداءمثحون

فيالعربُجردالأثروعلى.الموحدينقوةبظهورآمالهمانتعشتْاذ،م5550116ء/

هؤلاءقاملمَّااللمباردمنوالوافدينالباروناترحمةتحتجعلهممما،السلاحمنبلرم

قتل،الثورةتلكوفي.م1161-0116سنةالأول()غلياموليامالملكعلىبالثورة

بلرمأحياءفيالمسلمينمنكثيرهلككما.المسلمينوموظفيةالبلاطفتيانمنالعديد

لفتكتعرضوااذ،ذلكمنأسواالأرياففيالمسلمينأحوالُوكانت.أموالهُموسُلبتْ

وأتباعهم.النورماننبلاء

منالمنزابدهالأعدادجانبومنالنورمانالإفطاعببنجانبمنللمسلمبنالعداءإن

ثم،الدينيالتحصبُمبعثةكانالجزيرةنيللاستقرارإيطاليامنوفدواالذيناللمبارد

مجالفينشاطومن،النورمانيالبلاطفيونفوذِحظوةمنللمسلمينلِمَاكانالغَيْرةُ

.التجارة

وكان،جبيرابنُالأندليالرحالةُم0558/4-1185سنةفيبصقليةمرَّوقد

كانواالجزيرةفيالمبلمينأنجبيرابنُذكَرهمماويتبين.الثافي(غليام)وليامآنذاكالملكُ

منهمالعواقبفيالنظر"أهلَوأن،والبطشالاضطهادمنمستمرفزعحالةفييعيشون

نيالمسلمينمن،أكريتإقريطشجزيرةأهلعلىاتفقماجميعهمعلىيتفقَأنيخافون

لمشاكلهاالوحيدَالحلَّأنترىصقليةفيالمسلمينالمثقفينطبقةُوكانت.)1(،السالفةالمدة

.028ص،اAIAبروت،جبرابنرطة:جبيرابن)1(
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الميلمين.بلادبلىالهجرةهو

ابنةُكونتانسعمتهصقليةعرشعلىتخلفهبأنفأوصى،عَقِباَالثافيولياميخففلم

النبلا+أنإلأ.السادسهزيالألمافيالامبراطورمنمئزوجةَكانتالتى،الثافيرجار

ام091عامفيمنهمللاْلمانمناهضفريقوأق.بيغفمااختلفواصقليةفيالإقطاعيين

نأتبلوحتىالثافي.لرجارثرسيخرَضيداَهذاتنكقلدوكان.العرشإلىبتنكريد

للغاية.حرجاَوضعهُموأصبحبلرم،فيللصلصينمذبحةحدثتْ،الصلكتنكريديتولى

كاراتِم1165عامقادقدوكان.الملمبنضطالتعصبشديدَنفهُتنكريدوكان

لذلكالنربمنفليس.الجزيرةشرقيبجنوب(Butera)بثيرةفيضدهماسمصالٍ

سلموبلرمتضضواذ.حكهمنالأولىالنةطرالأشنلتهعارمةِبثورةالمل!ونيقومَأن

احتلواحيث،وغركاالجزيرةوصطفيالجبيةبالمناطقمعتصاَمعظمهمفر،للمذابح

منالألمانناحيةمنبتنكريدا!دقةَالخارجيةَالأخطارَولعلأ.المنيعةالمعاقلمنعدداَ

فصصياستهفيوكُلوهتع!فِهمنزادتْ.أخرىجهةمنالموحدينناحيةومن،جهة

وخارجها.الجزيرةفيالنصرافيالعامللرأىوكسبأتحوطاَ،المسلحين

الجزيرةَسادتالتىالفوفيفزةفيللنايةحرجأأصبحصقليةفيالملمينوضعإن

نااذ،بالجزيرةجبيرابنمرورمنضطسنواتخسىبعدأي،الثانيولياموفاةِعف

النلاءطبقةُضذهموتحالفت،!يةمركريةسلطةبوجودرثيقاَإرتباطاَمرتبطأكانأمنَهم

الملحونأولثكأما.صالحادينياَعملاَتنصيرهمفيرأتالقالكنيةمعالإقطاعيين

ثمالإلى!فليةمنالملمينهجرةُوكانت.الهجرةإلىلجاْواقدالننصررفضواالذين

ارضالنورمانأقدامُوطئثأنمنذالحقيقةفيبدأتقدوالمثرقوالآندلىإفريقيا

تزدادأنالطبيعيومن.للجزيرةالنورمان!كمفترةطوالالهجرةُواستمرث،الجزيرة

مذابحوأثناء،م1153عامحدثكما،الاستقراروعدمالاضطهادفتراتفيالهجرةُ

عاموالثورةالمذابحبسبوامعنطاقعلافجرةُوأصبحت،م1161-0116عام

.)2(م9118-0911

للكابالريةالدار،الطىأسوتحليقتعرب،الإصلايةمليةبخib:أحمدعزفى)2(

86.عا،0891
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هذهوفي.والدتةو!ايةتحتالصبيابنهخلفة،م4911عامتنكريدوفاةوبحد

باصم!قليةمملكةعلىواستولىجنوباالسادسهزيالألمالطالامبراطورزحف،الأثناء

.(م)4911الجزيرةتاريخمنالنورمانيالفصلَبذلكمُنجاَ،كونستانسزوجته

الإسلامبة:العريةبالقافةوثعلثهالثافيفرلريكالامبراطورسيرةعننبذة

الحقبةانتهتْ،ام491سنةفيلصقليةالسادسهزيالألمافيالإمبراطوربافشاح

Iسنةوفي.الجزيرةناريخفيالنورمانيةُ AAالسادسهزيأرملةِلَويجبلرمفيتئم،ام

منالثالثةَالسنةيناهزكانالذيفردريكواب!نهماصقليةعرشوارثةِكونستانسالملكة

علىالوصايةَالثالثإنوسنتالباباتولْى،العامذلكأواخرفيالملكةوفاةوبعد.الع!ر

والثقافةِالرلبةباللغةالثىءبعضَو!باهطفولتهمرحلةفيفردريكتاْثروقد.فردريك

فردرطة.طفولةفترةأثناءصقليةفيالأهليةوالحربُالفوضىواستمرث.ميةالإس

الحزبُوكان.الصقفيالنورمانيوالحزبُالألمافيالحزبهماالرثيسيانالحزبانوكان

الإظاعيينيمثلكانالذىالنورمانيالحزبُوأما،صقليةملميمساندةَيلقىالألماني

فاقةِحباةفردريكالصبىحياةُالعركانتمنالمرحلةتلكوفي.الباباياندهفكان

احتكاكهإلىذلكويُعزَى،الفكريةبالمسائلاهمامأسنةحداثةمنذأبدىأنهإلأ،وقر

.بلرمبمسلى

علىظع،سةالمقلىالرومانيةالامبراطوريةرأسعلىامبراطوراَفردريكتوجأنوبعد

علىيُلحكانالذي،للبابامرضاةَقطعَهوعدوهو،صليبيةحملةِفيبالمثاركةعهدأنفسه

فردريكواعتذر.مصرفيالخامسةالصليبيةالحملةثلبعد،بالحملةالاستعجالضرورة

مابعدكل،صقليةعربُوكان.صقليةغربفيالعربثورةتعفيبالعالهالأمر%بادِى

سوىلهمعلبَلنلفردريكخضوعَهمأنيَروْن،للمتلكاتوضدانِاضطهادِمنعانوة

عبادبنمحمدبزعامةثورتهَمواصلوافإنهمولذلك،الإظاعيةوالتبعيةالفقرِصتالمزيدِ

Iسنةعنفبكلالثائرلنحركةعلىفردريكقضىولما.سنواتلعدة،الحئ!ي y y a،م

بجنوب(Lucera)لوشيرةمستوطنةفيوإسكانهمصقليةمسلميترحيلإلىعمد

الطاليا.

،المقدسببيتاللاتينيةالمملكةوارثةِيولندةصنفردريكتزوجَّ،م1225سنةوفي
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صنةوفي.الامبراطوريةألقابهإلىبالإضافة،(المقدسبيت)ملكِلقبَلنفسهواتخذ

سلطانتِبَلمنمبعوثأالغبنُالدينفخرُالأميرفردريكبلاطإلىوصل،م1226

وقد.دمثقسلطانِالمعظمأخيهضدبالامبراطورللاستعانة،الكاملالأيولمامصرَ

المقدسبيتعنالتنازلعلىالكاملالسلطانمواضةعلىالحصولفيالمفاوضاتُنجحت

دمشق.سلطانيدمنانتزاعهاأمكنإذا،للامبراطور

ضد(excommunication)الحرمانقرارَأصدرقدالباباكان،الأثناءهذهوفي

قرروأخيراً.فلسطينإلىصليبيةبحملةبالقيامبوعدهالبرفيمماطلتهبحجه،فردريك

وهو،الأولالمقامفيسياحميهددتذلكدييحدوه،الصليبيةحملتهفيالثروعَفردريك

وقد.صبرمانهالباباقرارصدورمنبالرغم،المسيحيالعالمفيوالهيبةبالاحتراميحظىأن

سبقنهاالتيالحملاتُثلتماوهو،دماءإراقةأوحربدونأهدا!افيالحملةنجحت

عنفردريكللامبراطورالكاملُالسلطانُتنازل،دبلوماسيةمفاوضاتِفبعد.تحقيقةفي

نيالمقدسبيتفيالمرفةالصخرةوقبةالأقصىالمسجدبقاءمعوالناصرةالمقدسبيت

.(م)9122المحلمبنأبدى

زكرياأبطالحفصيالسلطانمعإتفاقيةالثافيفردريكعقد،م1231سنةوني

يسئيةصقليةمنمسلئموالِ(Pantellaria)قَو!رةجزيرةَيحكمَأنعلىنصَّتْ،يحي

الكبتعلىقائمةَظلًت،المتفتحلفردريكالداخليةَالسياسةَأنحين"وفي.الامبراطور

السلاطينمعالثقافيةَالفاراتِيتبادلظلفإنه،صقليةفيالمسلمينتُجاهوالقمع

.،)3(المتوسطالبحرمنطقةفي،المسلمين

يقودأنالثافيفردريكوعرض.المقدسبيتَالمسل!وناستردَّ،م1244سنةوفي

فردريكاتهموقد.الإقزاحهذارفضَالكنيليونمجمعَأنإلأ،أخرىصليبيةَحملةً

غيرُتهمةوهي،النصارىمعاشرتهمناكثرَالمسلمينبمعا!ثرةالنصارىمعاصريهقِبَلمن

"معبحثهَاويفضل،والدييةالفكريةالأمورببحثمولعاَفردريكإذكان،صحيحة

.")4(غيرهممنواطلاعاَعل!اَاكثرَاعتبرهملأنه،المسلمينعلماء

(r)89صالابقالمصدر.

(Smith,.D,.M Medieval Sicily, London,9691.61.p (t
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ضردريك:السلطةعلىكانوالباباواتالثافيفردريكبينللنزاعالحقيقيالسببَإن

نأكما،والدنيريةالدينيةباللطتيْنبالاس!ارالباباواتادعاءلقبولاستعدادِعلىيكنلم

خهديدِمنذلكعليترتبقدلما،المانيامعصقليةتوحيدَبث!دةبعارضونكانواالباباواتِ

للعلاقاتمعارضةايةَالباباواتُ!لبدِولمهذا.إيطالياوسطفيالباباويةللممتلكات

مصرَسلاطينوبين،وبيزاوجنوةكالبندقية،الإيطاليةالمدنبينآنذاكالوثيقةالتجارية

.العلاقاتهذهبمثللاحتفاظهفردريكإلىالتُهَمِمختلفَوجهواأخهمحينفي،وتونس

حكهيكونأنيسهدفوكان،ممتلكاتهباقيعلىصقليةيوثركانالثافيفردريكإن

سلطاتعنللحدجاهداَعمل،حكهطوالفإنه،ولذلك،(وتوقراطياحكاَللجزيرة

أنهكما،صقليةفيالدينورجالالكيسةصلطاتومن،النورماننبلاءمنالإقطاعيين

الجزبرة.فيالمتواصلةَالملمينثوراتِعفِبكلتع

حداثةمنذالثافيفردريكاهمامعلىالأثرلهاكلكانصقليةفيالعربيةَالحضارةَْإن

هاصكينزيقولوكما.والتقصًيللإصتطلاعوحبه،المتفتحةنزعتهوعلى،بالعلومصِنه

(Haskins)،واليونانيةُالعربيةُالحضاراتُقامتأنآخرمكانِأىفييحدُثْالمفإنه

البلاطوكان(.صقية")ْفيالحالكماكانوئسامحسلمفيجتإلىجنباَواللاتييةَ

فيالريماالتاْثيرُوقدكان.)6(صقليةفيالعربيةللحضارةالمباشرَالوارثَبلرمفيالنورمافي

ونمؤ،المشرقإلىزيارتهإثرُالعر،التأثيرُوازداد،اليونافيالتأثيرمنأقوىفردربكبلاط

كماكان،العربيةبالكتبتزخرُفردريكمكنبةُوكانت.الملسينسلاطينمعالعلاتات

ومن.الإسلاميةالعربيةالعلومفيالمبرًزينالعرببالعلماءبالمكاتةأوشخصياتصالعلى

بلاطإلىالكاملالسلطانأوفدهمرموقرياضوهو،الحنقالدينعلمُالعلماءهؤلاء

تناولتْأشلةِسبعةَتضمنخطاباَالكاملالسلطانإلىوجَّهقدفردريكوكان.فردربك

(.Opti)!البصرياتعلمَمنهاثلاثة

الفلك،وعلمِ،والفلسفة،والطب،بالرياضياتخاصاَإهتمامأيولمطفردريكوكان

Leonardo)فيبوناتثيليناردوالإيطاليوحظي.الطبيعيوالتاريخِ Fibonacci،)

(0233.0)6691,.nEuropean History, .U.SAكمحم!؟Haskins, .C,.H The No

.328صال!ابقالمصدر)6(
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فيدرسَالذى،العالمهذاوإلى،فردريكبرعاية،الرياضياتعلماءأبرزمنوكان

اوروبا.إلىالىالجبروعلمِالعربيةالاْرقامإدخالفيالفضلُيعود،والمثرقالأندلى

لدراسةالرئيسيةالمراكراحدَ،وباريىأكفوردجامعتيْمع،فردريكب!طُوأصبح

فيمتبحراَ"كانبأنهفريدريكالمقريزيويصف.)7(اللائينيةأوروبافيالريا!يةالعلوم

.A(،)والرلاضياتوالحساباقدصةعلم

أياملاستحامهونجاصة،لذلكبهنددواخصومَهإنحتى،الاستحاممنيُكثروكان

الحماماتكثيرةَبلرموكانت،العربعنفردريكأخذهاالاستحمامعادةَإن.الأحد

وهو.والطبللجراحةخاصةَعنايةَيولم!جلهصحتهعلىفردريكحرصإن.العامة

.ك!اأوروبافيللت!ثريحقسمِأولَيخهاوأنشأ،سالرنُهفيالعريقةالطبمدرسةأحيىالذي

العربية،ا!وطاتمنمجموعةَفيهاوأودع،م1224سنةفينابوليجامعةَأشى

فردريكأمرالتيرشدوابنِأرسطرطاليسمؤلفاتُيخهاالتدريسمناهجفيواستُعملت

.9(ةإيطاليابثالىوبولونيةباريمىجامعيإلىمنهانسخًأرسلتكما،العربيةمنبترجمها

سكوتمايكللهترجموقد.الربيةبالفلسفةشخصيكبيرإهمائملفردريكوكان

مزلفاتمنأجزاءلهترجمكما،أرسطومزلفاتعلىوتعليقاتهرضدابنثروحمنالعديدَ

بمؤلفاتالنربتعريففيالأولالمقامفيالفضلُيرجعسكوتبايكلوإلى.شناابن

.1(رضد)ابن

فلسطين،إلىحملتهفيفردريكبمراضةالجوزىابنهوصقليعر!فيلسودثوقام

.)؟1(والمنطقالكلامعلميْفيدروساَعلبهوألق

مصرَإلىالصقليةبالمسائلتُعرفالفلسفيةالأسئلةمنمجحوعةَوخهقدفردريكوكان

الموحديالسلطانإلىبهاأرسلثم.عليهامقنعةِإجاباتعلىالحصرلدون،والثام

)7(62-61..Smith,pp

.err,,.،1857ليك،المللباا!يةالمكبا:م.أماري()8

9()612..theArabs, London,4391 pه/Hitti, .P,.K History

.401صيلإسلابةصدلية!رفي:أحمد!نر(01)

.26عاممليلأؤللدون:ماريومارتيز.مورينو(11)
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مقيصأوكان.سَبعْينبنالحقعبدالأندليوالصوفيالفيلسوفعلىأحالهاالذى،الرشيد

أسئلةعلىردأ(الصقلًيةالمائلعنالأجوبة)الشهرةرصالتَهسبعينابنُفكتب.سبتةفي

قولعنالاصتفسارُمنها،وقهيةِفل!فيةمواضيعَحولتدورالأسثلةوكانت.الإمبراطور

الأسئلةأحدفيفردريكاستفسركما.الموتبعدالروحخلودوعن.العالمبأزليةأرسطو

.)12(الرحمنأصابممناضبيْنبينالمؤمنقلببانالقائلالثمريفالحديثمعنىعن

الغريبة.والطيورالحيواناتتربيةعلىيحرصجعلهالطبيىبالتاريخفردريكاهتمامإن

وفيلاَوزرافة،الإبلَتضمحيواناتهحديقةُوكانت،عربيةنجيولا!ليةَالخيولَهحنضد

وقد.بالبيزانالصيدَفكانتاليهالمحببةالرلاضةأما.الكاملمصرسلطانُاليهأهداهما

اللغةإلىتُرجم،الموضوعهذافيكناباَمفه،ول(؟)مؤمنصقورهمدزبلهوضع

بالبيزانالصيدعنوضعهاالتىرسالتهفيفردريكعليهاعتمدمصدراَوكان،اللاتيية

((3 ))De arte venendi cumavibusغطاءاست!لَالعربعنفردريكوأخذ.(؟

العربمنهجمنالاستفادةعلىمنهوحرصاَ.فل!طينإلىحملتهأثناءللصقورالرأس

،اليزانيدربونوهميراقبهُمأخذخبراءالشمامبلادمنمعهاصطحبفإنه،التجريي

بحاسةالطعامإلىالاهتداء،عيونهاصزبعد،تستطيعالبيزانأنمنالتأكدَويحاول

ليالسببَالعربالعلماءمنيعرفأنحاول،الصليبيةحملتهأثناءفيأنهكما.)11(الثم

.ا()ْمنحنيةللناظرتبدوالماءفيجزئياَالمغطس!ةالأجسامكون

كلَّفردريكبهايرحبالتىالهداياكانتالعلميةَوالأدواتِالنادرةَالكتبَإن

وهي،الأثرفدمث!قسلطانُاليهبهابعثَالتىتلكلديهالآثيرةُالهدبةُوكانت،الترحيب

9)الكواكبحركاتِيمثلخيمةفيجهافيعنعبارة lanetariumفيهسَحرككانتا

.)6؟(ضيةآلةبفعلمَداراتهانيالفضةمنالمصنوعةُالأجرامُ

(ST)

)13(

)14(

0()1

)16(

.501-401صأحمدعزيز

.601صالابقالمصدر

4!ا،،نأ061.05

61.00,Sit

والصفحة.السابقالمصدرنفس

.89صأححدعزبز
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الثافيلفردريكالعربيةالسياسة

صففبةجزيرةعربأ-تُجاه

وتعتْ،ماV11سنةالادسهزممطالأمبراطوروفاةَتلتْالتيالفوضىفترةني

مما،م9118وسنةم1161صنةفيو!تْال!،كتلكالملمينضدشغبِحوادثُ

جاءتالثورةهذهإن.م1225صنةإلى،المرةهذهطويلةiiii،الثورةإلىاضطرهم

جانبمنوأخطاراضطهادمنلهيتعرضونوماكانوا،الإقتصاديةأحوالهملسؤتيجةَ

الفُرضريبةأنكما.الجزيرةفيالنصارىوالإقطاعيينالباروناتمنأعدائهم

(tithe)-الحملاتلتجهزالثالثإنوشتالبابابهانادىالتي-الغلاتعُشر

باهماميتابعونوكانوا،صقليةنيالملمينبيناستيا،كبيرأبالخصوصأحدثتْالصليبية

وانتعست،ارتفعتالمعنويةروحَهمأنأيضاَبدولا.المشرقنيالصيبيةالحروبأخبارَ

السلطانعهدفي،الأندلسفيالموحدونأحرزهاالتيللانتصاراتالاَونةهذهفيآمالهم

المنصور.يعقوبأد

المسلمينمنجماعاتجابت،الادسهزيموتَتلتْالتيالمضطربةالظروفوفي

علىالاستيلاءمنوتمكنث،المتصبةممتلكاتهالاستردادوالغربيةالوصطيالجزيرةأنحاء

الجنوي،الجزيرةساحلعلىجرجنتعلىالثاثروناسترلى.كاوالضياعالمعاقلمنعدد

لمدةا!صفيالمدبنةأسقفُووء،افريقيةمعبمواص!تهمل!حفاظلميناءلحاجهم

.دلرهممتلكاتمنكبيرجانبعلىاليطرةَفَقدَبلرمقربمونريالديررئيسَأنكما.عام

ذاتِها.بلرمظاهرفيللبُرْصمتشفىًالثاثرينمنجماعةَوهاجتْ

منوكان.وصباهفردريكطفولةفترةطيلةَصقليةفيالاضطراباتُاستمَّرتْوقد

الحزبضدالرابماتوللإمبراطورالمناصرالألمافيالحزبإلىالعربُينحازَأنالطبيعي

فيقرَّرالمانيافيالأمراءمجلسَأنإلاْ.فردربكيناصرانوكاناوالكنيسةالصقفيالنورمافي

منه.بدلاَإمبراطوراًفردريكالمجلسُوانتخب،اتوعزلَم1211شة

بعد،ام022سنةإلأيعُذاليهاولم،م1212سنةصقيةيبارحَأنفردربكعلىوكان

VI

http://www.al-maktabeh.com



شنإلىبادر،عودتهولدى.المقدصةالرومانيةالإمبراطوريةرأسعلىإمبراطوراَتوجان

إلهايُشاروكان.الجزيرةداخلفيأالحرام"منطقةعلىلليطرةالنطاقواسعةِحربِ

March()7)"المسلمينثغر"باصمناأحب of theSaracens؟).

وثلاثينألفوعشرينخمسةبينيزاوحبما،م0122سنةفيالثائرينعددُقُذروقد

عليهامضىقدكانالتي،المسلمينثورةتعإلم!فردريكلانصرافونظراَ.رجلألف

الصليبيةالحملةلإرجاءالباباموافقةعلىم1222سنةفيحصلفإنه،عاماَعثرينقرابةُ

صقية.فيالعربالثائرينأمرمعالجةمنيفرغَأنإلىبهابالقياموعدقدكانالتي

با3الميجةُالمصادرُاليهتشيرُرجلالعربالثاثريبئرأسعلىوكان

5(.Morabit/ Mirabett،)العبسي،عبادِبنُعمدُأنهالعربيةالمصادرمنالاَنوتَين

نصىللحميريالمعطار()الروضكتابوفي.الجزيرةفيمتقلسلطانبمثابةكانالذي

d')إنطائةقلعةفيعبادبنمحمدامتناععنقئئم Entella،)"!قليلاًالنربإلى،س

صقلية.عربثورةرأسعلى،بلرممنالغربىالجنوبةلى،((Corleone)قرليونمن

نأعلى...الأنبرورمعالصلحَعقد،،م10122وستماثةعشرةَستَسنةُ"فلماكانت

يقتله.ولاإفريقيةساحلإلىقطاخَفيوعهزه،وذخاثرهأموالهجميعَعباد،ابنُأياْخذَ

إلىالطريقوفي."...القلعةهذهفيوامتنحتْ.الصلحهذافيتدخلَأنابم!هوأبتْ

وبادرواايُنسَىلامثلُهالجزيرةهذهفيصنعتَالذي"لهعبادبابنالموكلونتال،إفريقية

امتنعتْ.لأيهاحدثبماابنتُهعلمتْولما.الاْنبرورإلىأموالهبجميعوعادوا،اكراقهإلى

يخهاأوقعتْبارعةٍحيلةالىلجأتْثم،منهالناراتِشنوواصلت،إنطالَّةمعقلفي

نأإلىفردريكاضطرمما،الحصنفيببطولةِوصمدتْ،فردزيكأبطالمنبثلائمائةِ

فيهصمدتْأنهاويبدو.إنطالةحصنعلىالتضييقَمنهرجالُهواصل،قبالتهحصناَيبنمَ

علىالموتَموثرةَ،الغُتناولإلىالأمرآخرَولجاْت،والدهامقلبعدعاميْنمنمخوا

إلىوفدَقدالحب!كانعبادبنَمحمدَأنويبدو.()8؟(م)961/1222الاست!لام

شريكإلىتنسبالتي،بافريقية(بونرأسجزيرة)شبهشريكجزيرةمنصقية

(18)

.52.pولSmit

.41-04عى،75؟\بيروت،المطارالروض:انمعبدبنمحمد،الحمرى
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.عليها)9؟(عاملأكانالذىالعبي

عنيفةِتدابيرَعسكرلةِإلىفردريكلجاْ،م1224ِوم1222عاميْبينماالفترةوفي

حملهمأو،وإهلاكهمِالثاثرينلإجاعةكليةالمحاصيلإحراقُمنها،المسلمينالثائرينضذ

اصتنزالمنأخيراتمكنإنهيقول،م1223عاملفردريككنالبوفي.الاستلامعلى

ولعل.2()ْمضنيةحملةِإثر،البائطإلى"المنيعةوالمعاقلالجبالتمامنصقليةعرب

Navasde)الحِقابوقعةفيبالموحدينلحقتْالتىالكبرىالهزيمةَ Tolosa)سنةثمعأ

فتالتىالعواملأحدَكان،المنربفيلسلطانهمايهارمنتلاهاوما،م965/1212

منهم.العونبتلفيالظفرفيالأملَوأضدئها،صقليةفيالعربيةالمقاومةعضدفي

والمصيرلةَالحاحمةَالخطوةَاتخذ،صقيةفيالعربثورةعلىفردريكقضىأنوبعد

فيوإمكانهم،جملةمنهاترحيلهمسياسةبانتهاج،الجزيرةفيالإسلاميالوجودلتصفية

صنةنابولىمنالشرزالثمالإلى(Apulia)بوليةبمقاطعة(Lucera)لوضرة/لوجارة

225f I.

مطلقا،أتوقراطيايكونَأنصقليةلجزيرةلحكهيريدكانفردريكفإن،تقذموكما

قدالإظاعيونكانالتيالحاصةالقلاعبتدميركافةأمرالمانبامنعودتهبعدفإنهولذلك

صقية،فيالكيسةورجالِالنبلاءسلطاتمنحذكا،م9118سنةمنذشئدوها

كما،الثائرينكافةمعالجةفيالترحيلسياسةَاعتمدأنهكماالمباثر.لسلطانهالمدنَوأخضع

إلىبزحيلهموأمر،سكاضهاثورةبعددئرهاالتى((Centuripe)ض!وربلمدينةبالنسبة!ل

أقىيتحقاثمالعصيانأنيرىإذكان.(Augusta)أوجستةصماهاجديدةمدينة

واللمبارداليونانمنجماعاتوجلبَ،مالطةجزيرةإسكانَوأعاد.)21(العقويات

.أخرىوبنى،لأهلهاعقابأriَأزالكما.صقليةمنالكانقليلةالجهاتفيللاستيطان

صقلية،شالملمينمنآلافعدةاجتثاثمنبهقامماإطلاقاَإجراءاتهأق!ىأنإلأ

فىجياقربعكريةمستوطنةِفيأسك!نهمحيث،الإيطاليالبرإلىوترحيلهم

)22(.3()4!ه

)91(

)02(

)21(

)22(

.165صالابقالمصدر

.154.Daniel...N The Arabs and Mediaeval Europe, Beirut,7591 p

55.53,.Smith,pp

.58،95صالابقالمصدر
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أسطولَفإن.افريقيةفيإخوانهممنمساعداتِلفقْواقدصقليةمسلموولماكان

مستوطَينأقام.كمالوشيرةإلىسكاخهامنالكثيرلنونقل،جربةبجزيرةعاثَفردريك

وجيروفالكو(Nocera)نصيرةوما،المسلمينأسكنهماالطاليافيلوشيرةمنأصنرَ

(23()Girofalco).

في-قي،لوثيرةإلىمعظمهموترحيل،م1225عنةالمسل!ينثورةعلىالقضاءوبعد

فردريكأكناملقطعانرعاةَبحضهُموكان،والشقاءالفقرَيعانونالمسلمينبعضُصقلية

استمرتْم1243عامأخرىبثورةقيامهَميفسرمما،مضطهدينكانواأنهمإلاْ.نفه

ل!لتحاقالحياةقَيدعلىمنهمالباترنرُحل،الاستس!معلىأجبرواولما،سنواتث!ثَ

حياةَيحيظلمنهمالباقيَالنزرَأنفيضكولا.لوضيرةفيفردريكأنكثاريةا)بفبلق

الصقفيةالحولياتوتفيد)"2(.النائيةالجزيرةدواخلفيالكهوفأهلى

(Annales Siculi)كسنتةصابرتشاردالكونت)قامم1245سنةفيأنه

(Casenta)،02(لوشيرةإلىبهموث،!قليةمنالعرببطردكافة،الإمبراطوربأمر(.

بالثقافةالإعجابِضديدَإمبراطوركانيدعلىذلكيتمانالتاريخسخريةلمن)وإنه

.(r%،)والمادبةالفكريةالإسلامبةالعرببة

عنتامينضبهِوانقطاععزلةعشرفيالثالثَالفرنخهايةِحتىلوشيرةفيالمسلحونبق

أخذأنيلبثْلمثم.لقوتهكباًالزراعةَبعضهُممارسوتد.الإسلاميالعالمفيإخوانهم

منفرتجةَ(م)8-9122الصليبيةحملتهفيراضتْهوقد.قواتهفيتجنيدهمفيفردريك

باسلحةصُناعموزوْده،جيشهفيرماةَلوضيرةمنالملمونوعمل.لوشيرةسلحي

.)23(المسيحيةالبلادفيحروبهمفيجنودُهليتع!لها،صنعهممنمسحومةوسهام

.بالرخاءؤستْالمدينةُازدهرت،لوشيرةفيالعربوالنسيجالفولاذ!لنث!اطوبفضل

ويحرةالمدينةَيزورماكثيراَكانالذي،فردريكللسلكثابتأ8ولاالنازحونهؤلاءوأبدى

.69صأحمدعزيز()23

(Smith,.p .95 (VI

(Daniel,.p.154 (To

.99صأححدعزيز()26

121ْصالابقالمصدر)27(
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،والتجار!الصناعيلنثاطهمفردريكحماهموقد.الئرقيينرعاياهُحياةَيحيأن

ىأدون،إيطاليافيحروبهغمارلخوضاستعدادعلىدوْماًكانوا،بواسلمحاربينولكونهم

رادعاكانتأسلح!تهمأنكما.ضدهالباباأصدرهالذيالحرمانلقراراكتراثِ

والاستبدادالمركريةاللطةلتقويضالباباواتمعتحالفتالتىالنورمانيةللأرستقراطية

الضغوطِكلفردريكقاوموقد.)28(صقليةفيلإقامهمافردريكسعىاللذئن،المطلق

بجزيرةيكونماأشبهَلوشرةوكانت.عنوةَلوشيرةمسلميلتنصيرالكنيةعنالصادرة

مؤرخويرى.)92(الإيطاليةوالضنوطالمؤثراتمنبحروسط،عرليةهويِةذاتصغيرة

علىقانمةكانت،النورمانأسفهكسياسة،صقليةعربتُجاهَفردريكسياسةأنمعاصر

فيلإستغلالهموطهمعنأجلاهمثم،صقليةعربعلىقف!الذي9فهو،الانتهازية

أمامهميكنلمحيث،إيطالياجنوبفيأجنبيةبيئةفيووطنهم،الخاصةحروبه

منيمكنهوضعِنيأصبحالذي،فردريكعلىالاعمادِوسوىبسلامتهمللاخفاظ

ازدادواكلما،لهمالكنيسةعداءُزادكلماإنهثم.مرتزقةكجنودٍ،ابواأمأرادوا،اصت!لهم

.3(الامبراطورإ)ْعلىواعماداَتكالأ

وعدةَاجندألفردريككانواإنهمفيقوللوشيرةمسلميعنالحميريويتحدث

ذامنهموتخومأ،اليهملحاتجهعليهمتحوطأالمدينةهذهإلىفنقلهم،نفعهميجدلأعداثه

بهامُقامهُموطالأنجاداَ،وكانواومانوها...فعمَّروها،جمةأعداداكانوا

الذيمنفريدزارالذكط،واصلابنعنالفداءأبوالمثرقيالمؤرخُوينقل.)31(!أعصارا

فجا"تُقامإنهلوشيرةعنقولَه،بيبرسالظاهراللطانتجلمنموفَداَ،أبيهصشَورث

مسلسين،منفريدالإمبراطورأصحاباكبرَووجدتُ...الإسلامبثعارويُعلَنُالجمعةُ

.(rr)أمعسكرهفيوالصلاةبالأذانويُعلَن

أنجفيناسرةحكموتيامِ،الألمانيةهوهانشتاوفنأصرةحكمزوالِبعدوحتى

(TA)

)92(

()32

361..Tout,.T,.F The Empire and the Papacy, London,4691 p

.211صأحمدعزيز

4-153.Daniel,pp

.451صالحصري
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أنجفينأصةملوكسياسةَأنلئدَ.العربيةثقافتهابثيهـمنتحتفظلوضيرةظفتْ،الفرنية

الضغط،منوشيدالإقناعإلىباللجؤلوشيرةمسلميتنصيرَتتدفُللباباكانتالمواليةِ

منبأبر،العربيةلوضيرةمستوطنةعلىالأمرآخرَوقُف!.الأمرآخرَالإكراهإلىباللجؤثم

الوجودُتماماَبذلكوانتهى،م0013سنةأغ!طسشهرفي،أنجوصاحبالثالأشارل

.)+(وإيطالياصقليةفيالإسلامي

بزحيلالثافيفردريكقيامعنتمخضتْالتيالنتائجَنوردَأنالمنابمنولعل

نإ.صقليةتاريخفيالمعاصرينالباحثينأحدُكباربي!نهاكا،صقليةجزيرةعنالعرب

وأنهابدلا،صقليةفيالعربالثائرينضدفردريكجردهاالتيالمتواليةَالحملاتِ

أكثرَمجتمعقيامإلىادتْالحملاتِهذهأنفع.الجزيرةاتتصادفيأضراراَكبيرةألحقتْ

الزراعةفيعنصرِوعلى،التجارصغارمنطبقةِعلىقضَ!ثأنهاإلأ،الجزيرةتجانساَق

منذ،الجزيرةنيالأولىمكانتَهيتردلمالقمحِإنتاجَولعل.اصتبدالُهالمستحيلمنكان

منكانواوالصناعاتالحرفِأهلمعظمَأنالمؤكدمنيكونويكاد.الحينذلك

الذيالتلإنًيَيفسًررحيلهمفإن،ذلكوعلى،المصاءأصحابُكانوكذلك،المسلمين

.أخرىضارةآثازالحملاتِلهذهإلأانهكان.والسُكرالحريريةالمنسوجاتبصناعتيْلحق

إلىيؤديَأنالسهلومن،الثائرينضدفعاليةَالطرقأكثرَئمأداكانالمحاصيلإحراقَفإن

وقتلهجرةنتيجةمنكان،م1246و0116عاميبينوفما.الغاباتفيكبيرحرائقَ

التى،القرىنمفَأنتُذروقد،وشاغرةبوراًواصعةماحاثتُرك!ثأنالمسلمينهؤلاء

منهاكثيراَأنبدولا،بعدفماالوجودمنزالتْ،الوسطىالقرونأوائلفيقائمةَكانتْ

منطقةفيمونريالديرُيمتلكهاضيعةَكانخممينمجموعفن.بالذاتالسببلهذااختفتْ

وكلطَ،ضيعةعشرةَاثنتيْنحوِسوىاليوميتقَلم،بدرممنمقربةعلىالمسدمينمنسكانُها

فيااصتُحدثتْمستوطناتٌأخهاإلىيثيرمما،الأصليةأحمائهاعنتختلفأحماةتحملتقريباَ

ععثر،الثالثَالقرنِبحلولأنهتؤكدا(صَر1وأصماءالقبورشواهدمنالد!ثلَو)ن.بعد

قرلبعهدِإلىكانشعبعلىالقضالماندماجهمأوالعربالسكانطردِنتيجةمنكان

.)34(الجزيرةفيالسكانِأكزدةَيثكلُذلكقبل

.221صأحمدبزص(33)

(.mith، pp.06-95(rt+
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المسلمينسلاطين-لُجاهب

لإبعادهمصقليةفيالمسلصينرعاياهفردريكبهاعاملالتيالقاجةِالمحاملةِءمنبالرغم

ذلكمعأنهإلأ،الطالياجنوبفيلوشيرةفيوإصكانهمالجزيرةفيموطنهمعنجملةَ

ثحلتْ،والمنربالمثرقفي،المسلصبنسلاطينمعوديةِبلطيبةِبعلاقاتِاحتفظ

الباباسخطَضدْهجلبمما،التجارىوالتبادلَالهداياوتبادلَوالثقافيةَالياسيةالميادينَ

منموفَدأالثيخبنُالدينالأميرُفخرُبلاطهإلىوصل،م1226صنةفق.الدينورجالِ

جلالالاْخروحليفِالمعطمأخيهعلىبهللاستعانة،الاْيول!ممرسلطانِ،الكاملقِبَل

برتبةفردريكعليهوأنمصقليةفيالاْيويالمبعوثمقامُطالوقد.الخوارزميالدين

أصاقفةِرئي!رأصاعلى،الأبوليةال!فارةعلردأضارةفردربكوأوفد.فارس

علىالحصولفيالسفارةُهذهنجحتْوقد.الكاملالسلطانإلىثميةهداياومعها،بلرم

المدينةِإنئزاعُأمكنإذا،المقدسبيتعنللإمبراطورالتنازلعلىالكاملال!لطانمواضة

كنابصاحبَأنإلأ)03(.الكاملاللطان،أض!طالمعطمدثقصلطانيدمنالمقئسةِ

فردريكإلىالئيخبنَالدينفخرَالاْميرَأرسلقدكانالكاملَإنيقولالواريخ()جايع

.،)36(بالساحلالصلاحيةَالفتوحَيُعطَيهأنووعدَه،عكاإلى)القدومَمنهطالبا

Iعامخريففيعكاإلىفردريكوصولولدى V Y Aإلىعنهمبعوثينأوفد،م

تجليمبوعدهابرإلىيخهايدعوهال!لطانإلىورصالةَثمينةَهدايايحملانالكاملاللطان

فلسطبن.إلىفردربكوصولِفيْلالمدبنةعلىاسنولىفدالكاملُوكان،المفدسيت

باديءرفضَالذي،الكاملقِبَلمنمفارةفيثانيةمرةًاليئبنالدينفخرُوارص

ونقمتهَمالملمينسخطَيجلبَانشأنهمنعملأكهذاانبحبةالمقدسبيتنليمَالاْمر

ضدأ!درهقدالباباكانالذيالحرمانبقرارعلمِعلىالكاملُاللطانُوكان.عليه

فيحدثثقداضطراباتِأنكما.مع!كرهفيانثمقاقظهورإلىأدىمما،فردريك

فيتحالم!ثقدإليهالمؤنَتقلُالتىِالمراكبُوكانت.الطالياجنوبفيالامبراطورممتلكات

تواجهُهأيضاَكانتالكاملَالسلطانانكما.جوعاَللموتجيثهعرضمما،البحر

.69،79صأحمديزص(35)

.051صرطأماري)36(
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مبعوثابهاأقالقالمقزحاتِضبِلَ،الامبراطررعالفةإلىحاجةفيوكان،خطيرةمثاكلُ

لحموبيتَوالناصرةالمقدسبيتعنوتنازل،لهالثانيةِزبارتهمافيالام!براطور

أيديفيالمقدسبيتفيالمثزفةِالصخرةوقبةُالأ!ىالم!جدُوبقللامبراطور،

ولعل.)+(الإسلاميالعالمأنحاءفيالسخطمنعاصفةالاتفاقيةُأثارتوقد.المسلمين

الأسدقلبُرتشاردالإنجبزيالملكُيخهافكرقدكانالتىالخطةُبهاأوحتْقدالاتفاقيةَهذه

جُواناولأنالبابامعارضةمنخوفاَآنذاكسَحفقْو!،الأيويطالدينصلاحأيامَ

صلاحالسلطانِضقيقُالعادلهوملمأميرِمنالزواجَرفضترتثاردشقيقةَ(

.(A)3الدين

أنوببدو،والكاملفردريكبينالقانمةالوديةالصداقةعنواصلابنُوتحذثُ

الداويةفرصانُدئرهامؤامؤمنالابراطورَالكاملُحذًرأنبحدتعزْزثقدالصداقةَهذه

!Templars)الفرنيالملكلثنىجهدهبذلَفردريكإنواصلابنُيقول.كالإكتياله

نجمالصالحالسلطانلإبلاغعرأقاموإنه،مممرسنةمهاجمةعنالتاءلوش

فيالأخبرهزيمةبعدالتاصعَلوشآنبفردريكوإن،حينهفيالحملةقيامبنباْالدين

إلىمصريةفصيلةحاربت،ام238سنةوفي)93(.لنصيحتهاصغاثهلعدم،المنصورة

سنةفيقامفردريكأنكما،(Brescia)بريشياحصاركدالامبراطورقواتجانب

."(مصر)ْسلطانمعالمبرمةِالهدنةانفاقيةبتجديدم1241

صقية،عربسأنللتوسطالثافيفردريكإلىمبعوثاَأوفدقدالكاملُالسلطانُوكان

نأإلأ،م!رإلىبالهجرةالأقلعلىلهميُمحَأنأو،صقليةفيوشاْنهَميُتَركواأنطالبأ

.)9((عحليةنتاثجَأيةِإلىيودلمالطلبَهذا

الكاملالملكإلىعكافيإقامتهِأثناءفردريكبعث،الثقافيةالعلاقاتمجالوفي

(37)

(38)

(93)

0()t

)41(

.79،89صأحمدعزبز

Barbour, ,.N "The Emperor Fredrick ))... and His Relations with the

,"Muslims,057491.كه Orientalia Hispanica, 11/) Leiden

.AAصالابقالمصدر

.98،09صالابقالمصدر

.89صأح!دعزبز
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الحنؤالدينعلمالشيخعلىفعرضها،والرياضة،والحكة،الهندسةفيماثلَ"بعدة

شيخافردريكإلىالصالحُالملكُوأرسل.)2"(أجوابهَافكتب،وكيرهبتعاسيفالمعروفِ

فيكتاباَلهوالف،فردريكعندوقتاَأمضى،أرمو!يالدينشمسالشريفهوعالماً

.)3"(المنطق

الصخرةوقبةَالاْقمىالمسجدَزار،المقدسبيتفيالقصيرةفردريكإقامةِأثناءوفي

مجيئَهوأنكرالأق!ىالمسجددخولَقصَدَالانجيلُمعهتِ!اَوزجَر.بهاإعجابهوأبدى

وعليكمعيناتصذقوقد،وعبيدُهالكاملالملكالسلطانهذامماليكُنحنافإنماقائلا

قاضيوكان.")"أ(كورَهمنكمأحذيتعدْىفلا،منهالإنعامسبيلعلىالكناضبهذه

بيتفيفردريكباتهاالتيالليلةفييؤذنواإلأالمؤذنينأمرقدالدينشحسنابلى

المناثرأعلىالمؤذنونيؤذًنلَملِمَ:للقاضيالملكالاقالتالمطاليومصباحوفي،المقدس

واللهِ،ضلتفيمااخطاتَ:لهضال.لهواحزامأللملكإعظامأالمملوكُمنعهم:لهضال

."()ْ"الليلفيوتسبيحهَمالمسلمينأعأذانَأنبالقدسالمبيتفيغرضياكبرإنهكان

كانتالغريبةالحيواناتمنعدداَمعهاصطحب،فل!طينمنفردريكعادولما

وكانت،الكاملالسلطانُلهأهداهاالتىالزرافةُبيهامن،أوروبافيربتهفيتراقه

أوروبانيونال،الكاملإياهأهداهالذيالفيلُوكذلك.أوروباإلىبهايوقزرافةأولَ

.ثارلمانفيلىشهرةَ

دمشقططانُأوفدَهاسفارةفردريكبلاطإلىقدمث،م1232سنةوفي

العامنفسوفي.الكواكبحركاتِيمثلخيمةِفيجهازِعنعبارةهديةومعها،الأشرف

فردريكوأوفد.الشامبلادفيالإحماعيلبةالحششيةفرقةزعيمالجبلشيخمنهديةَتلفى

ألاموت،قلعةفيالطائفةرئيسإلىهدايايحمل،مصيادفيالفرقةهذهمقرإلىمبعوثاَ

.الهدايا)6"(هذهبمصادرةقامالجبلشيخَأنإلاَ،تبرلزقربالوا!ة

)42(

43()

)44(

)45(

)46(

.errعر،اماري

88..Barbour,p
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تجنبموثراً،الثافيبفردريكعلاقاتةنيالدبلوماسيةعلىاعتمدالكاملالسلطانَإن

الصلاتوازديادُبللااستئنافُالسياسةهذهنتائجمنوكان،الباهظةالحربأعباءَ

عاثداتُوازدادت،وقطلونيابروفان!معوكذلك،الإيطاليةوالمدنصقليةمعالتجارية

ابرم،بم1242سنةوفي.)47(المتوسطالبحرومنطقةالشرقبينالعبورتجارةمنمصر

علىاشتملتْ،أيوبالديننجمالصالح،مصرصلطانمعوعامةتجاريةانفاقيةفردريك

قيامعلىنضتْكا،الجمركيةالرسومولأن،القرصنةوقع،الملاحةحريةبشأنبنوب

.أيأكانوا)48(الأعداءَضدإلم!اعدةوتبادلِ،الطرفيْنبيندائمسلم

الذيالعصرَيسبقانوعقليتهمابثقاف!تهمافردريكوالامبراطورالكاملالملكُلقدكان

فقدهماأما،متصلةوحروبٍدينىِوتعصبِتزمتِعصرَالعصرُفقدكان،فيهعاثا

والنهوضِ،الفكروحرية،بالإصلاحيُعنَىالذيالحاكمشخصيةُعليهماتغلبُكانت

.)94(بالحروبعنايتهأكثرَ.منبالتجارة

سنةفق.وثيقةتونسفيبالحفصيينفردريكتُ%jكانت،إفريفيالث!الوبالنسبة

عرُمدتُها،معاهدةًيحيزكرياأرالحفصىاللطانمعِفردريكأبرم،م1231

لاأنعلىينم!بندعلىتشتملوهي،()بنطلاريةقوصْرةجزيرةوضعبشأن،سنوات

نأويبدو.()َصقليةأهلمنمسلمٌعليهميولىبلنصرانيٌفؤصرةسلميعليُولَّى

المحاهدةُوبنص!.وقضاثباإدارياَالذاتيالاستقلالمنشيثاًقَوصْرةلمسلمياْبمْصالمعاهدةَ

وعقد.بينهمامناصفةالجزيرةتون!خراجَوصا!صقليةصاحبُيتقاصمَأنعلىكذلك

التيكتلك،أ!جونصاحبومع،الإيطاليةالمدنمعتجاريةَمعاهداتِالحفصيالسلطانُ

صقلية،نيالأراضيمُلاًكأكبركانفردريكأنيُذكرومما.الثافيفردريكمعِعقدها

تقومالاتفاقياتِهذهإن.()1ْإفريقياثمالإلىالخاصقحهمنكبيرةيصدَركمياتٍوكان

عقدَهاالتيالاتفاقيةفني.التجاريالتبادلتييرُبهايُقصَد،متبادلةامتيازاتعلى

(LA)

(ti)

05()

)51(

pp"ا.!.1،,008.997

09..Barbour,p

العرباثرمحابفيفصل،،الإصلاميةالربيةالثقافةانتقالامعابر:الدينجال،الئال

.038381-عى،0791القاهرة،الاوروبيةالفةفيوالاسلام
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يتعهدكما،الأصىتبادلعلىيوافق،م1231سنةالحفميالسلطانمعفردريك

التجارَالحفصياللطانُيُعقبيما،النصارىالقرصانيصادرهاالتىالبضاخباعادة

.)2.(الجركيةالجباياتدءمنالاتين

وأبقاه،زكرياأدالسلطانشقيقِ،العزيزلحبدالسياصياللجوءحقفردريكومنح

عاديةمعاملةالعربَجيرانَهعاملَفردريكأنعلىيدل"هذاإن.لوضيرةفيالواخفيرهينة

قثيلقنصلاَفردريكأرسل،م9123سنةوفي.()3ْالأوروبيينجيرانَهعاملكما

مهصةلعلها،مهمةفيالتالىالعامفيتونسىإلىواًوفد،تونسفيالتجاريةمصالحه

.()"ْالرياضيةالعلومفيمبرزاوكان،البلرميجوئافيأحدَكنَّابه،علمية

،تقاموكما.وثقافيةتجاريةعلاقابمراكثىفيالموحدينسلطانمعفردريكوأقامِ

إلىأحالهاالذي،الموحد!الرشيدالسلطانإلىالصقليةبالمائلالمعروفةبأسثتهبعثفإنه

علها.للردسبعينابنندل!ىAاوالصوفيالفيلسوف

علاتابوالمنربالمثرقفيالمسلمينسلاطينمعالثافيفردريكعلاقاتُلقدكانت

الذىالوقتفي،الطرفينلمصلحةوالمافيةوالتجاريةالسياصيةالمجالاتجميعفيودية

الجديدموطنهمفيواضغلالهمأوطانهمعنلهمبزحيله،صقيةفيالملميننُجاهقوةفيهأبدى

ببلاحكهعلىثائرينلكونهماكانتالقامصيةَالمحاملةَهذهولحلْ،الخاصةلأغراضيما

.(،)ديهم

أنهومن،والحرمبالفتيانبلاطهفييحتفظكانفردريكأنمنالبابادعاةُشكاوقد

إليهيشيرونكانواالباباواتفإنذلكوعلى،ضيوفهعنللزفيهضرقياتِبراضاتِاحتفظ

يَرُقْلمبجيثومتفتحاَدنيوياَوتصرفاتهشخصيتهفيفردريكلقدكانالمعمد.بالسلطان

بالاْراضىتحيطُكانتإمبراطوريتهان/اذلهمسياصيعدوِأخطرَكانأنهكما،لباباوات

مملكتهشؤونفيبالتدخلَللبابايست!أندريكفرأ!وقد.إيطالياوسطفيالباباوية

رجالُيَدءأنعلىأصرًكا،بابويةإقطاعيةصقليةبأنادعائهتجولَورفَضَ،الدنيوية

)52(

)53(

)54(
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إ

.()6ْرعاياهكبقيةالضراثبَالدين

،للامبراطورالمعاصرالإنجليزيْالمؤرخقالهمانقتبسَأنالمنابِمنلعلَّ،الختاموفي

Matthew)باريسماثيو Paris)و!،الثافيفردريكالامبراطوروفاةعنحديثهعند

مدهثأومبدعأ،العالمأعجوبةَكانوقد،فردريكالامبراطور"توفييقول

"(7 Stupor mundi et immutatormirabilis.).

doll

57()

يرم!ح!!!ءع!!حمي

م!بب!

والصفحة.الابقالمصدرنفى

49-39..Barbour,pp
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العربيةالمرأةتاريخفيمشرَفةصورة

صقليةفيعبسبنيمنعرليةٍلفتاةٍبطوليةمقاومة

للميلاد(عث!ر/الثالثالسابمالقرن)أوائل

أوجَهام(901)827-اعليهاالعربيةاليادةفزةفيصقليةجزيرةُبلغت

الديني.والتح!امحالاقتصاديالرخاءمنزاهرةًفزةشهدتْكما،الحصاريَ

الزمنمنقرنأوحكوها،العربأيديمنالجزيرةعلىاليادةَالنورمانُانتزعولما

في،صقليةعربتُجاهَدينيِتسامحسياسةَاجمالاًانتهجوا،م()1901-4911

بهميحيطُقِلًةَالنورمانكانولما.المثرقفيقائمةًالصليبيةُالحروبُفيهكانتوذت

منالإقطاعيينالنبلاءاضطهادشوحَموْهم،جيو3فيالعربَجنَدوافإنهم،الأعداءُ

العربَفإن،ذلكومع.اللمباردمنالجزيرةعلىالوافدينوالمستوطنين،النِورمان

عامفيونجاصة،النورمايةالفزةخلالَمرؤمنأكزوالمذابحللاضطهادتعرَضوا

ضعففرصةَأعداوهمانتيزحيفا،مااi.9118وعام،م0116-1161

.النورمانملوكسلطة

الفوضىعئَتللميلاد،عرَالساج/الثاكَالقرنمنالأولالرجوفي

عنالجزيرةَورثَالذى،الثافيفردريكالإمبراطورحكبمبدابةفيالجزيرةَوالاضطراباتُ

،والثورةاللاحبحملِبدورْهمصقيةعربُوقام،صبياكانأنوقتَ،النورمانيةامه

كربفيواسعةمنطقةعلىال!يطرةمنوتمكنَوا،ممتلكاتهممنتبقًىوماأنفسهملح!اية

.قرنرُبمِمنتقربلفتر،الجزيرة

المقدسةالرومانيةالامبراطوريةرأسعلىامبراطوراًفردريكانتُخبأنوبعد

للحدًتدابيرَفاتخذ،اتوقراطيافرديأحكاًصقليةجزيرةَيحكمَأنعلىصغَ،(م0122)

سلسلةٍشنَإلىبادرثم،الجزيرةفيوالمدنِ،والكنيسة،الاقطاعيينالباروناتسلطةمن

عبادٍبنُمحمدُيتزعمهمكانالذين،المسلمينالثائرينضدوالمكئفةالطويلةالحملاتست

At
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قراراَاتخذ،الثورةهذهقعفيالأمرآخرالامبراطورنجحولما.بعدهمنابنتُهثم،العب!ي

لوشيرة/لوجارةمستوطنةِفيوإسكانهم،صقليةعنالعرببزحيلقاسياً

(Lucera)استغفَهمالذيالامبراطوررحمةتحتأصبحواحيث،إيطاليابجنوب

إيطاليا.فيالعديدةحروبهفي

،،الإسلاميةالعربيةبالثقافةوالإِعجابالتأثرشديدَكانفردريكفإنذلكومع

لديهالمحببةالرياضةوفي،الطبيجةوالعلوموالطبوالفلسفةالرياضياتميادينفيونجاصة

طيبةٍبحلاقاتٍم(0125)8911-حكمِهطوالَاحتفظكما.بالبيزانالصيدُوهي

سياسيةٍلأسبابٍ،بتون!الحفصيًوالسلطانِ،بمصرالأيوبيينالسلاطينمعوديةٍبللا

انتهجَهاالتيالقاسيةِالسياسةِبينتناقضاَثمةَاْنيبدوفإنهذلكوعلى.وثقافيةواقتصاديةٍ

فيالمسلمينسلاطينتُجاهانتهجَهاالتيالوديةِالسياسةوبين،صقليةفيالمسلحينتُجاه

صقليةيحكمَأناستهدفوتد،فردريكأنذلكأسبابمنولعلً،والمغرلتالمشرق

.الجزيرةنيعل!ثورةٍأوخلافٍأيَيحتملْلم،مطلقاحكاًاستبدادياً

للجزيرةالنورمانحكمفزةأواخرفيصقليةمسلمياْحوال

جبيرابنُالأندلسيالرحالةُللجزيرةالنورمانحكمفزةأواخرفيصقليةبجزيرةمر

الأندلسإلىعودتهطريقفيشهورأربعةِقرابةَفهاوأمضى،(م8511-4هـ/058)

بعد،الجزيرةفيالم!لمينانالرحالةهذاذكرهمماويُستخلَصُ.الحجلفريضةتاْديتهبعد

تصرفبعضهم.والاضطهادالقيودمنيعانونكانوا،عليهاالعربيةاليادةزوال!تقردؤ

أداءُعليهمكماكان،عليهممحظورةالجمعةصلاةُوكانت،لإيمانهكاتمأكانولكنهمُكَرهاً

كأيي،المسلمينزعماءُوكان.للمسلمينيدفعونهاالذمةأهلُكانالتيالجزيةَتقابلإِتاوةٍ

يشجَعكانذلككل.ومداخلتِهمالموحدينمعالتواطؤَلتهمةعرضةَ،حمودبن3القا

المسلمينزعماءُجبيرلابنع!هاع!رماكثيراًالرغبةوهذه،الإسلامأرضإلىالهجرةعلى

المسلمينمنالنظرِبعيديأنجبيرابنُويلاحِظُ.)1(معهالخاصةِاحاديثهمفيالجزيرةفي

.YA.927ص،اAIAبروت،جبرابنرحلة:أحمدبنمحمد،جبيرابن)1(

بجامعةالزييةكليةمجلةفينثربحث،االنورمانيةصقيةفيالم!لميناأحوال:أمين،الطيبى

.55ص(1)8-979ا.العدد،الفاتح
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استيلاءبعد()كريتإقريطشجزيرةبمسلميحلمابهميحلًأنثحونكانواالجزيرةفي

الملكَةُبه!متزللم"فإنه،م035/619عامالملمينأيديمنعليهاالبيزنطيينالروم

اضُطرواحتى،حالبعدحالاً،الىءبعدالشيءوالاستدراجِالنصارىمنالطايخةُ

.ا)2(نججاتهاللهُقضىمنمنهموفر،آخرهمعنالتنصرإلى

وبحد،عَفدونالثافيوليامالملكوفاةبعدالجزيرةَسادتْالتيالفوضيفزةوفي

للغاية،حرجأيخهاالملمينوضعُأصبح،بالجزيرةجبيرابنمرورمنضطخص!سسنوات

ضعفتْوقدالآنأما،قويةمركريةسلطةبوجودوثيقاَارتباطأمرتبطاَكانامنهَمانإذ

النبلاءطبقةَلأنصعباًأصبحِوضعَهمفإن،المُلكعلىتنازغوحدث،الملكسلطةُ

.صالحا)3(عملاتنصيرهمفيرأتْالتي،الكنيةمعتحالفتْالاقطاعيين

الثافيفردريك!دفيللمسلمينعارمةفرة

وابنهاصقليةعرشوارثةِكونشانسالملكةتتويجُم8911سنةفيبلرمفيتم

تولى،العامذلكأواخرفيوفاتِهاوبعد،الع!رمنالثالثةَيناهزُكانالذي،فردريك

فترةاثناءصقليةفيالاضطراباتُواستمر!.فردريكعلىالوصايةَالثاكإنوسنتالبابا

لخصمالمناصرُالألمانيالحزبُهاالمتازعانالرثييانالحزبانوكان،فردريكطفولة

الذيالصقليالنورمانيوالحزبُ،صقيةفيالملمرنياندهوكان،الراجاتوفردريك

المانيافيالأمراءمجلسَأنإلاَ.الباباوياندهفردريكيناصرُوكان،الإقطاعيينيمثلُكان

بدلاَامبراطوراَفردريكالمجلسُوانتخب،الرابمانوالأمبراطورعزلَم1211شةفيقرر

فيبالمثاركةعهداًنفهعلىقطع،م0122ستامبراطورافردريكتوجأنوبعد.منه

مصرفيالصليبيةالحملةفثلبعد،ذلكعلىييحكانالذى،لبابامرضاةصلييةحملة

صليية،حملةنيالمث!اركةعناعتذرَأنفردريكيلبثْلمثم.(م1221-)1217

.028صجيربئا()2

،للكابال!يةالدار،الطبمأمينوتعيقتعربب،الإملايةصقلية،ريخ:عزبز،أحصد)3(

.86صاAA-تون!-ليبيا
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صقلية،عربُوكان.يخهاالربثورةوتع،صقليةفيالأمنبتوطيدانثغالهبحجة

خضوعَهمأنيَروْن،ومذابحاضطهادومن،للممتلكاتفقدال!منعانَوةمابعدكل

واصلوافإنهمولذلك،الإقطاعيةوالتبعيةِالقاءمنالمزبدِصىلهميجلبَلنلفردربك

العب!ي.عبادِبنعمدبزعامةترلإرجمننحواَثورتَهم

كانواولمَا،الاقتصاديةأحوالهملسؤنتيجةكانتصقليةفيالمسلمينثورةان

فيالنصارىوالاقطاعيين،الباروناتأعدائهمجاذبمنوبطثىإضطهادمنلهيتعرضون

البابابهانادىالتي-المحاصيلعُشْرِ-(tithe)العُثرضريبةأنكما.الجزيرة

فيالملمينبيناضياءكبيرابالخصوصأحدثتْالصليبيةلتجهيزالحملاتالثالثانوضت

.آنذاكالمثرقفيالدائغالصليبيةالحروباخبارَاهتمامبكليتابعونوكانوا،صقية

للانتصاراتِالآونةهذهفيآمالهُمواتعش!تْارتفعتْقدالمحنريةَروحهمأنأيضأبدولا

.المنصوربعقوبأرالموحديالسلطانع!دفي،الاْندلسفيالموحدونأحرزهاالتي

ستردادلا،والغريةالوسطىصقليةجزيرةأنحاءالمسلمينمنجماعاتَجابتوقد

الثائرونواستولى.والضياعالمعاقلمنعددِعلىالاصتبلاءمنوتمكنث،المغتصبةممتلكاضها

ضمالمعمواصلاخهملتاْمينالجنويماالجزيرةساحلعلى(Girgenti)جرجنتعلى

منالقريبِمونريالدئررئيسَأنكما.عاملمدةا!صفيالمدينةأسقفُووغ،افريقيا

سنةفيالثاثرينعددُتُدروقد.)4(دَئرهممتلكاتمنكبيبرجانبعلىالسيطرةَفقَدَبلرم

.()ْرجلألفَوثلاثينألفوعشرينخمسةبينيتراوحبمام0122

الظاقواسعةحربشنإلىبادر،مIVY.عامالمانيامنفردريكعودةِولدى

إليهايُثاروكان،الجزيرةداخلفي()!الحراممنطقة9علىلليطرة

6))"المسلمينثغر"باصماحإناَ )March of the Saraceus).

)4(

)5(

)6(

51.Smith,.D,.M Medieval Sicily, London,9691 p

.59صيزعز،أححد

52.00"mith+
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صقليةعربثورةرأسعلىالعب!وابنتُهعبادبنمحمد

باصماللا-لينيةُالمصادرُإليهتُثيررجلٌصقليةفيالعربِالثاثرينرأسعلىكان

Morabit/ Mirabetto/ Benevit/ Benaveth.أنهالربيةالمصادرمنالاَنتَبيَّنوقد

شبه)شريكجزيرةمنصقليةجزيرةإلىوفَدَقدأنهكانيبدوالذيالعبصيعبادٍبنُمحمدُ

عاملاَكانالذيالعبييلبضرإلىتنبالتيبافريقية(الطيبالرأس/بونرأسجزيرة

..)7(علا

إلى،قريبعدإلىالبأحثينلدىمعروفاَيكَنلمالرلهماًالصقفَيئَالزعيمِهذااسمَإن

فيِآلَفهالذي(المنصوري)التاريخبكتابالموسومللكتابمخطوطفينص!إلىاهتديأن

تمَثم.الزعيمهذااسمُفيهوردالحمَويعليبنُمحمدُالفضاثلأبوم163/2331شة

حُلَىفي)المُفربكنابمخطوطِمنتصيرقطعةِعلىالثانيةالعالميةِالحربِقيلالفورُ

حصنفيقامعبادبنَمحمدَباْنتفيد،وثورتهالزعيمهذاعنسعيدلابن،(المَغْرب

منبالعديدصتعيناًضدهحملاِنهركَّزفردريكشثولما.ملموالجزيرةحولهوالتفًإنطالَّة

ماعداتٍتلقىوسعهفييُعدْلمأنهأدركأنبعدعبادإبنُواستسم.الفرنجةجيشفصائل

وأودى،الحياةقيدِعلىيُبقيهبأنبوعدهيفِلمالامبراطورَأنإلأ.الحارجفيالملمينمن

فرسانمنبئلائمائةِإنطائَةحصنفيِبقيتْالتىابشهأوقعتْ،ذلكأثروعلى.بحياته

.)8(انتحرل!ثماليمتلَمهبأنوعدتْأنبعدالحصنَأدخلتهمالامبراطرر

منتخلوالتيالمقتضبةَالروايةَهذهفإن،بروفنسال-لثيالمستثرقُيقولوكما

عبادٍبنُمحمدُفيهاعتصمالذيانطائةمعقلاما.منهاكثيراالاستفادةُتتسنلمالسنوات

باسماليوميُعرفالحصنَهذاإن.)9(موقعِهتحديدُأمكنفقدبعدهمنوابنتُهالعبسي

باري!،سلاندكيتحقيئ،والمنربإفرلميةبلادؤكرفيالمُنرب:اللهعدعُيدأبو،البكري7()

.45ص6591

بيروت،عباسإحانتحقيئ،اث!رخرفيالمطارالروش:المنمعبدبنعمد،الحميري

.165ص7591

(Levi-Provencal,,.E "Une heroine de la resistance musulmane en Sicile au (A

.4-283.le",Oriente Moderno, XXXIV,)5491( Rome, ppغ3!أ*((debut du

.284صالابقالمصدر)9(
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'd)إنطالَّة)!خرة Entella!ءمم)R،بلرممدينةمنالزيطالجنوبإلىيقعوهو،

(.(Corleone)قرليونمدينةمنقليلاًالفربوإلى

ثورةعنتفصبلاَأكثرَرواية(إنطاثة)مادةتحتالمعطار(الروض)صاحبُأوردوقد

قلِهمنشدِوابنُالحيرييكونَأنالمحتملمنأنبروفناللئويرى.وابئتهعبادابن

أواخرإلىيعود،الامممجهوللمؤلفتاريخلعفه،واحدمصدرِمنروايتيْطاشذاقد

عنأوردهاالتيالموادفيكثيراَالحمير!اعتمدالمصدرنفسوعلى،الموحديندولةأيام

عشرَ/الثالثَالاجالقرنفيوقعتْالتىبالأحداثيختصفما،والأندلسالمفرب

.لليلاد)01(

العبواستبسالِهاعبادبنمحمدابنةدهاءعنالحمريروابة

ابنعمدابنةاستبسالعنالحميريلروايةالكاملَالنصَّنوردَأناتمنابمنلعلَّ

مغزىَمنأكزعلىيحتريهلِمَا،الاْولاسمُهاالأصفمعيصلْنالمالتي،العبىعباد

المجهولةُالمسلمةُالعربيةُالفتاةُهذهضرشْهالجهادوصدقالفطنةفيبطوليِمَثلىعن،وعبرة

.قرونوصبعةنيفِمنذ3الا

:()انطاثةمادةتحتالحميرييقول

ابنُمحمدُتحصَّنفيه،صقليةجزيرةحصونمنمنغٌومعقلعظيمحصنٌإنطالَّة9

وصماثةعشرةَستسنةُ!كانتفما.صقليةجزيرةفيالمسلمينبأمرالقائمُعباد

نأعلى،وكيرهاصقليةجزيرةطاغيةِالانبرورمعالصلحَعقد،،م19121-0122

ولاافريقيةصاحلإلىتطاخَفيوعهزهوذخائرهأموالهجميعَويأخذطاعتهتحتيدخلَ

أنا:لأبيهاوقالت،القلعةهذهفيوامتندث،الصلحهذافيتدخلَانابتهوأبتْ،يقله

وآخذ،أعداءك(نكيأنفيف!ذلكغيرُكانبرإن،اتبعتكخيراَلقيتَفإن،فداك

الموكلونلهقال،العيونعنوكابواالقطاخُبهجذفتْولما.الاستطاعةقدرعلىبثأرك

لموهو،افريقيةإلىتوجهناقدنحنوها،يمينهفييحنثْولملكوفىقدالسلطانَإن:به

لامثلُهالجزيرةهذهفيصنعتَفالذي،منكالميحدينَونريحنُغرقكونحن،يقتلْك

والصفحة.الابقالمصدرنفى(1.)
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بصيرةَوزادترأيهَاابنتُهوحمدتْ،الانبرورإلىأموالهبجمغوعادوا،غرقوهثم،يُنى

بمنوتراوحهاالغاراتِشنتغادىوجعلت،للسحابالمعانقالمعقلبذلكالامتناعفي

عثرةتحشةفيأرطتْثم،ورجالهمالمسلمينفرصانمنالانبروركدرَخاف

[YYY223-وقد،ومداراتهمالرجالبمحاربةبُليتُوقدامرأةَإلط:الانبرورإلىام،ا

لامنالأبطالصناديدمنومعي،نفيوضعفتْ،والاعداءمغمبالأولياءذرعاَضقتُ

لىتوخهَبأنالدائمالنصَبِهذامنمملكتكوأهلَنفكوأرحْفأرحْي،لمرادىينقاد

وبحتوونالحصنهذاإلىلي!\دخلَهم،ينخدعونو!يهابون!الذينأبطالكمنثلثماثةَ

منهيتُوغ4شيذلكبعديكنلم،طاعتكفيذلكبعدأناودخلتُملكوهفاذا،عليه

فدالانبروروكان:تال.ويختاريخئروالله،بهخاطتكفمافاْفكر،أ،أغاثلةعاثد

انتهازُيؤخرأنيجبلاغنيمةَذلكفرأى،حصارهاعلىجمرعهوإقامةُإقامتُهطالتْ

قلعغا،بابَلهمصخت،الليل!فيوأنفذهموأرضاهمالعددَذلكفاختار،يخهاالفرصة

الانبرورركب،الوجوهوتبينت،الظلاموئىفلما.عليهمنمْتْبحيلأبطالهعلىوفرْقتهْم

بينمامعفقةأبطالهبرؤوسفاذا،عورهعلىهيكيفأعلامهإلىياللع،الحصنجهةإلى

،يلىهفيفقِط،عاليةوكلمتهُمعاملةوطبولهممنثورةالملينوأعلامُ،شرةاته

:قال.بالأحلامالمنامفييتمأنهخطرلهمولا،حابهمفييكنلمماإلىالفرنجُونظر

فدانتِ:إليهافأرصل،علهالَوخهبحيلةضضَهالقضيةهذهفييبلغَأنالانبرورفاْراد

إمرأةالدنيافيماأنليظهروقد،مفتيأهلمنماتَمنأبالىولا؟،أغثث!تِعتِ

أنتِماعلىبقيتِإنفأنتِ،ذلكنتمِحتىفتمالي،كيرُكولذمنهالمطيكونأنتصلحُ

تَرئنهمالنف!كفاختارى،عضواعضراظعرك،الفرنجأيديفيوحصلتِ،عليه

لمالذينعيوفيبعضُوأبلغنى،وباطلَهضهوفهتُكتابُكوصلني:فأجابت.مصلحة

هذاوليس،رجلبثلمائةتمكرُإمرأة،عجَبهذاإن:قلتَأنكعيكأبثهمأزلْ

النساءذكرفيوسفمعليهاللهُصئىعمدِنبيناعلىالمنزلِالكتابفيأنزلوقد،بعجب

مندرةفيمقي!ةأناإذ،ومنكمنيالعجبُوإنما،ذلكمن!ذا(عظيمكيلىَهن)إن

الأرضُ،بهاتغُم!التيالجيوشُولكشهرنصفِمصيرةَتملكوأنتَ،ناصرولاالأرض

عنوضغلتُكَ،توضكفيكألروقد،الاَراءأصحابُ"والخواص!والأموالُوالخزاثنُ

نكايتكمناضذفيكوأنكيتُ،عليقدرتمماأكثرَعيكَوقدرتُ،أموركمطت

فيحيلتيثمأ!فيحيلتُكخكق،الحلفياللاسلَعليكأظعأناوها،فيْ

مقاتلتُكوأنا،روحج!ديوفي،يدفيلكأحصلَأنفايئىالآنومن،أبطالك
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إلىانجتُفإذا،حما-ك!أهلُويعجزَ،الحصنبهذاالتىذخائريتفنىحتىومكايدتُك

المطاولة،إلألهذهما،وتالمنهاالانبرورفيش:قال.سيبلغُكمافحلتُ،الحدهذا

طائفةَ،كلماكلْتْالحصنذلكعلىيزددونجندُهوصار،حصنهامرابطةفيحصناَفبنى

.نفسَها")1!(فسئتْبهوعدتْالذيالحذبلغتأنإلىغيرُهااستجذ

ذلك:ونتالجصقليةعنالمسلمينإجلاءُ

تدابيرَعكرلةِاتخاذإلىم1224و1222عاميبينماالفزةفيالثافيفردريكلجأ

علىحملهمأوجوعاَوإهلاكهملاجاعتهمالمحاصيلإحراقم!نها،الثائرينضذعنيفة

عرباستنزالمنأخيرأتمكنإنهيقولم1223عاملفردريككنابِوفي.الاعتلام

.)12(مضنيةحملةإثرالبسائطإلى،المنيعةوالمعاقلالجبالتمِامنصقلية

العِفابوفعةفيبالموحدين!تالتىالكبرىالهزيمةولعل

(Navasde Tolosa)(افهيارِمنتلاهاوما،م906/1612سنةالأندل!فيثد

فيالعربيةالمقاومةعضدِفيخ!تْالتىالعواملأحدَكان،والمفربالأندلسفيللطاضهم

منهم.العونتلفيفيأملىوأقدتهاكل،صقلية

والمصيرلةالحاحمةَالخطوةاتخذ،صقليةفيالعربثورةعلىفردريكقضىانوبعد

فيوإمكانِهم،جملةَمنهاترحيلهمسياعةبايهاج،الجزيرةفيالإسلاميالوجودلتصفية

نابولىمنالثرفيالثمالإلى((Apulia)بوليةبمقاطحة(Lucera))/لوجارةلوشيرةمتوطنة

5fسنةفي I vy.فردريكإلىمبعوثاَأوفدالكاملالأيويطمصرسلطانَأنيُذكَرومما

علىلهميُصمحَأنأو،صقليةفيوشأنهميُتَركواأنطالبأ،صقليةعربدأنللتوسط

.)13(عصليةنتائجإلىيودلمالطلبَهذاأنإلأ،مصرإلىبالهجرةالأقل

)11(

)12(

)13(

.0441-صالحميرى

154..e,Beirut,7591 pءلامممأا!كطهعمDaniel,,.N The Arabs and Med

.89صيزعز،حمدأ
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أسطولَفإن،إفريقيةفياخوانههممنمساعداتِتلقوْاقدصقليةكان.مسلبوولما

.)14(لوشيرةإلىسكاخهامنالكثررلنونقلَ،جربة!بزيرةعاثَفردريك

بذلاصقليةفيالعربالثائرينضدالثانيفردريكجردهاالتيالمتواليةَالحملاتإن

وعلى،التجارصغارمنطبقةِعلىتضتْضد.الجزيرةباقتصادأضراراَكبيرةَالحقتْوأنها

فيالأولىمكانتَهيستردلمالقمحإنتاجَولعل.اتبدالُهالمستحيلمنكانالزراعةفيعنصرِ

كانواوالصناعاتِالحِرَفِأهلىمعظمَأنالمؤكدمنيكونُويكاد.الحينذلكمنذالجزيرة

الجزيرةعنرحيلَهمفإن،ذلكوعلى.المصاخأصحابُكانوكذلك،المسلمينمن

كانالمحاصيلاحراقَانثم.والسكرالحريريةِالمنسوجاتِبصناعتيْلحقَالذيالتدئييفس!ر

.الغاباتفيكبيرحراثقَإلىيؤدىَأنالسهلومن،الثائرينضدفعاليةَالطرقأكثرَدائمأ

تُركتْأن،المسلمينهؤلاءوقتلىهجرةِنتيجةِمن،كانم1246و0116عاميبينوفما

فيقائمةًكانتالتيالقرىنصفَأنقُذروقد،وشاغرةبورأالاْراضىمنواسعةمساحاث

لهذااختفىمنهاكعيراَأنبُدَّولا،بحدفيماالوجودمنزالتْللجزيرةالعربحكمفترة

سكانُهامنطقةِفيمونريالدَبزيمتلكهاضيعةَكانخسينمجموعبينفن.بالذاتالسبب

نحملُنقريباَوكلط،ضيعةَعثرةَاثتيْمخوسوىبتقَلم،بدرممنمقربةِعلىالمدمبنمن

بمد.فمااستُحدثتْمتوطناتانهاإلىيشيرمما،الأصليةأسائهاعنتختلفأسماة

المي!دى،عشرَالثاكَالقرنبحلول،أنهسر11وأساهالقبورثواهدِمنالد!ثلُولوكد

قريبعهدإلىكانشبِعلىالقضاءُاندماجهمأوالعربالسكانإجلاءئتيجةمنكان

.)01(الجزيرةفيالسكانِأكزدةَيشكلذلكقبل

)14(

)15(

.69صالسابقالمصدر

06-95..Smith,pp
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العردبةوصرةجزيرة

مربعأكم83)مساحتها،الصغيرةالبركانيةَالجبليةَ(حاليا)بَنطلاريةقَوصْرةجزيرةإن

فيمهماَاسزاتيجيأسقعأتثغل،لايطالياالتابعةَ،(نسمةآلافعشرةحوالىوصكانها

ولين،وغربيهالمتوصطالبحزثرقيبينالملاحةفيتتحكمفى،المتوسطالبحرو!

نفوذهابسطفيتعاقبتْال!الدولَفإنولذلك،()تونىافريقيةوساحلصقليةجزيرة

ل!فكذلك،احتلالهاعلى-حرصتْوسطهفيسِثما-لاالمتوسطالبحرحوضفي

والقطلانيون،والنورمان،والعرب،والبيزنطون،والرومان،والقرطاجنيون،الفنيميرن

قاعدةالجزيرةَالإيطاليوناتخذالثانيةالعالميةالحربوفيءالاِلطاليونوأخيراَ،الإسبان

علىدماركبيرجمهاو!ق،الثديدللقصفتعرضتْالجزيرةَفإنولذلك،وجويةبحرية

.4391سنةاحتلوهاالذينالحلفاءأيدي

أيد!طمناننزعوهاإذ،م007ء/81سنةمنذتَوصْرةجزيرةعلالعربُسيطروقد

سواحلعلىوصقليةمالطةومنمهاالبحرلةالغاراتشنعلىدأبواالذبنالبيزنطيينالروم

صقليةلافتتاحومعبرأقاعدةَقوصرةجزيرةَالأغالبةُواتخذ.الإصلاميةافرلقية

A)212ء/7 Yكماو!قليةإفريقيةبينورواحهاغدوهافيمراكبهملرسوومحطةَ،(م،

وأمراءصقليةولاةبنالسرعةوجهعلىالأخبارنقلُليتسنىالزاجللحماممحطةفيهااتخذوا

ساحلعنكم76ِوصقليةماحلعنكم001نحوتبعدوالجزبرةُ.إفريقية

منإقليبيةمنأيضاوئرى،مازرمدينةمنتُرىقىصرةوجزيرة"الححيرييقول-تونعى

المل!ينمنللغزاةمَكْمنوهي...جداعاليمُرمتجبلالجزيرةَهذهلأن،إفريميمابر

.(1)"والروم

ذلكوعلى،صقليةعلىتسيطرالتيالدولةَلَغُكانتالتاريخعبرقَوصْرةجزيرةإن

/الحادىالهجريالخاصالقرنأواخرفيالعربيةصقليةعلىاشيلائهمِبعدالنورمانفان

ساحلعلىللإظرةقاعدتينواتخذوما،ومالظةقَوصْرةعلىأيضااصتوتؤاالميلاديعشر

،7591بيروت،عاسإحان!يق،ا!ارالروض:المنعمعبدبنمححد،الحميري)1(

.486ص
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السادسالقرنم!صففيالزمنمنقصيرةفؤالساحلهذاعلىالسيطرةثمإفريقية

.الميلاديعضر/الثافيالهجري

منالنصارىوبعضَالتونىالاحلمنالمسلمينقوَصْزجزيرةَالأغالبةُاشكنوقد

السيادةفنزان!نهتماإذاحتى،وعاداتوزيالغةتدريجياهؤلاءوتزب،صقليةأهل

عدإلىنرصزفيبارزاَالإسلاميالأثرُذلكمعبق،لهاالنابعةوالجزرصقلبةعلىالعرية

منيسَخبونهقاضِعثرالتا-/الخاسىالقرنفيقىصززللمسلمينوكان.قرب

أيامالميلادىعشرَالسادسَالعاثر/القرنفيحدثالجزيرةفيالإسلامانتهاءولعل،بينهم

وهو،الأئدلسفيالمسلمنبمدخنى!لوهماتَوصزبملمي!لواالذين،الإسبانحكم

منالقريةَقَوصْرةلهجةفإنذلكوِمع.الجزدرةعنالنزوحاوالتنصرعلىقَسْراَححلهُم

عريةالجزيرةفيالأماكنأسماءمنأنمحميراكما،العربيةبالمفرداتغنيةالصقليةاللهجة

الأصل.

القدبمالتارفيفيلَمفر!

مالطةجزيرتيْاستوطنواايوسطالبحرضبمعنجارتهمنطاقُاتعوقدالفنيقيينإن

نأبدولا.لرسؤمراكجمعطاتِموانيهمامنواتخذوا،.م.قالثامنالقرنقبلوغوزو

نعلملاولكننا،الوقتنفسفياخُفتقد،موقعهابحكم،الآخرىهيقَوصرةجزيرةَ

فىالفنيقيينالمستوطنينأيديعلىأممباضزالفنيفيينأيدىعلىتئماحتلالهاإذاكانما

فان،الونالشماليساحلهاعلىجيدطبييمرصىقوعرةلجزيرةولماكان.مالطةجزيز

اسمَولعل.الجزيرةبيواصتقرارهملنزولهمنقطةًأولَكانالمرسىهذاأنا!تملمن

فنئ.اصلمنث!تق(Cossyra)وهوالكلاسيكيةالعصورفيالجزيرة

السادسالقرنمنذوضزومالطةجزيرتيْعلىسيطرواالقرطاجنيينانييدوانهومع

فيالرومانيةَالتاريجةَالرواياتِإنإذ،ليطرتهمتخضعلمتَوصْرةجزيرةانالا،.م.ق

القوسريينعلى5انتصاراَتذكرالأولىالبونيةالحربعن.م.قالثاكالقرن

الذاقيالاستقلالمنبنوعلَمتعكانتتَوعْرةبأنيوحيمماوالقرطاجنيين،،

ببطس،الاالجزرهذهمنتختفصلمالبونيةَالثقافةَفانافريقيا،لثمالبالنبةحدثوكما
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منقوضةتَحملُكتابابالتىالعُملاتُذلكعلىتدلكما،عيهاالروماناصتلاءعنرغماَ

ومما..)2(م.قوالآولالثافيالقرنينحتىوقَىصْرةمالطةفيضُربتوالق،برنية

.)3(علجمللمغضوبمنفىقو!زجزيرةَاتخذواالرومانأنيُذكر

ومواردُسابزير6لسمبة

فيالجزيرةُبهعُرفتْالذيالاسمُوهو،()()تُرسِرةالجزيرة31البكرىرسَمَ

اكبتْالجزيرةَولعلأ،القرطلاوالفةبمعنى((Cossyra)القديمةالعصور

نإالحمويياقىتويقول.القرطلأوالسلةوشكلضكلهابينللشابهالتسميةَهذه

الىيشبالثعرمنبيتأالوهابعبدحسنىحنويورد.اقر).(وعاءهيلغةَالقَوعْرة

وهو.وجهَهاللهكرَّمطالتادبنعلي

(.coمرًةمنهايومكلياْكلتَوصرةلهكانتمنأفلح

علىاطلق(Pantellaria/Pantelleria)بنطلاريةوهوللجزيرةالحديثَالاسمَان

فيلهاالإصبانالقطلانيينحكمف!ترةبعدوذاعالميلاديعثرالحادىالقرنمنذالجزيرة

المعنىنف!ىلهاالتسيةَهذهأنالفريبومن،لليلادعرَ/الثالثَالساجالقرنأواخر

.الجزيرةلاصمالقديم

العذبة،المياهإلىاققارهامنكذلكوبالرغم،جبليةجزيرةتَوصْرةكونمنوبالرغم

تكزإنهيقولفالإدريي.الزراعيةغلانهاوفرةعنتحذثواالقدامىالعربالجغرافيينفان

)2

)r

()5

6()

.,s London ,7391 pp5ك!4أrld of thePhoenic!ه!Moscati, ,.S The

6101..y,London,9791 p238-923.ك!ا Collins English Dictio

المالككابمنستخرجة)ظعةالمدربلإددكرفيالمُكلب:اللهعدعدأبو،البكري

.45عى،6591باريى،صلانديمحيئ،(والممالك

،بروت،الراجالجز،البلدانمبم:اللهعدأبوالدينضهاب،الحمويياترت

tiro.

!ريةاصار6صورلات،هالعربيةقوصزجزيرةاضة:الرهابعدحنىحن

.ارتمالحاثبة،TATص،6691تون!،الثاقالقم،االوفيبإر!ب
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نإ،الفداءأبووكذلك،سعيدابنويقول.IV,بريةمعزكثيرةويخها،الزيتوناشجارُفيها

)الروضصاحبأما.)8(المُضطكىوبهاوالقطنالتينشريحةُتُجبتَوصْرةجزيرةمن

.أ)9(صقليةإلىمنهومحمل،الجيدللخثبامقَطغْإنهافيقولالممطار(

عدةلهاالمجاورةوالجزرصقليةإلىأدخلواالاْغالبةأياممنذالعربَفإنمعروفهووك!ا

اقتصادعمادَالحمضياتُزاكوما،والحمضياتالقطنم!اجديدةِزراعةِمحاصيلَ

منذأيالميلاديعشرالراجالقرنمنذصقيةجزيرةفيالقطنزراعةُاتهتوقد.صقلية

يومناإلىالقطنزراعةُزالتفاقَوصْرةفيأما،،المسلمونمزارعوِهاالجزيرةعننزحان

صقليةأصحابمنعهدِتحتالجزيرةفيبقُواالمسلمينال!كانلأنذلك،هذا

منممتازأنوعاً"ويربونالأعاكصيديزاولونتَوصْرةأهلُكانكما.ا()ْالنصارى

.)11(االبغال

ترصْرةعلىالعرييةالسيادة

أولإنشاءفيالفضلُ،الثامبلادعلىولايتهأيامَ،سفيانأببنمعاويةالىيعود

يثنونهاالبيزنطيرنالرومُانفكَّماالتيالغاراتلدرءوذلك،المترسطالبحرفيعروأسطول

داروانثاهالمغرلببلادفتحبعدالبحريالعربنشاطُازدادثم.ومصرالثامسواحلعلى

صةحدودفيالغسافيالنعمانبنحسانالوالىيدعلىتون!ىفيالسفنصناعة

صقليةمن،لإفريقيةفقدانهمبعد،اليزنطيونالرومُاتخذوقدهـ.058/996

()7

)8(

)9(

)01(

)؟؟(

في)قطحة،اكل!ظقاختراقفيالمثطقنزت:()الثريفمحمداللهعبدأبو،الإدريي

.24ص(1857ليك،أماري.م!ق،الصقليةالربيةالمكبة

إحماعل!يق،افيالباكاب:المزي!جدبن!رصبنعليالحنأبو،شدابن

اب!ثرأنجارا!ضرق:إحماعيلالدينطد،الفداءأبو.144ص0791بيروت،العر!

.148ص1857(ليبسك،أماري.م!بق،الصقيةالعريةالمكةفي)ظعة

.486صا!ارالروكل:الحميري

Gabrielli, ,.F "Islam in the Mediterranean World", Legacy of

75..Islam(Second Edition), Oxford,7491 p

Braudel, ,.F The Mediterranean and the Mediterranean World in

144..PhilipII, London,7891 pه/the Age
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أقامولذلك،وبرقةإفريقيةصاحلعلىمهاتُنيرظلث+لسف!نهمقواعدَومالطةوتَوضرة

دارفيأصطولببناءواهتموا،إفريقيةساحلطولعلىوالرباطاتِالمحارسَالعربُ

فأكزوْا،الرومأبديمنالجزرلاننزاعالمبادرةبزماماخذواأنبلبنواولم،بنون!الصناعة

عبدُأغزى":البكرييقول.الأغالبةعدفيافتتاحهاقبلمرةمنأكثرَوقوصرةصقليةَ

نُصيْطبنمو!ولابةفيم81007ء/سنةالفهرى1ظَنبنَالملكعبدَمروانبنُالملك

نأإلأظافراَ،)12(.وضلخربهاوالقضور،الجزايرمنهنالكماكانففتح،البحرفي

وبقيت،سفيانألطبنمعاويةأيامفيذلكقبلقَوصْرةكانفتحأنيذكرالحمويياقوت

حسنيحنويعتقد.)13(خربتثم،مروانبنالملكعبدأيامالىايديهمفيالجزيرة

،مء/013748سنةحواليكانقَوصْرةعلىالنهاثيالملميناستيلاءأنالوهابعبد

أواخرفيإفريقيةبأمراستقلقدكانالذي،الفِهريحبببنالرحمنعبدالأميريدعلى

أميةَأدركراكالرومالعربَفإن،أمرمنيكنومهما"ا(.بالمعثرقالأمبريةالدولةأيام

المسلمينمنللنزاةمكن5باْخهاالحميري!كاقالولذلك،الإستراتيجيةالجزيرة

ا(.ا)ْوالروم

07سنةتَوصْرةعلىالعربُاسترلىولما 0 5/ AIجزيرةالىمنهاالبيزنطيونانتقل،م

صقليةلافاححملتهَمجهزواحياقىصرةعلىشطرتهممنالعربُاستفادوقد،صقلية

النها!الأغالبةاستيلاءتاريخُالتحديدوجهعلىيُعرفلاأنهومع.()16الأغالبةعدفي

.م864ء/025سنةحوالمطبأيديهمكانتالجزيرةَأنيبدوأنهإلاَّ،قَوصْرةجزيرةعلى

مناَجزتشكلُوظفتْ،الاسلاماوساده،تماماالجزيرةُتعربتالتاريخهذاوبعد

.)7؟(الموحدينأيامالىإفريقية

الجزيرةالىانتقلكما،صقليةنصارىبعضَقوصرةجزيرةَالاْغالبةُأسكنوتد

)12(

)13(

(14)

)15(

)16(

(17)

.45صالمنرببلاددكرفيالممرب:ابكري

.413ص،الرابمالجز،ابلدانمعجم:الححويياتوت

.928ص،الثافيالقم،ورلات:الوهابعدحنىحن

.486صالمطارالروض:الحميري

116..Lewis,,.B The Arabs in History, London,0591 p

82 = The Encyclopaedia of Islam (New Edition), Vol. IV,Leiden!
(.508 )M. Talbi".اra؟aw!7691,ح..S V
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وذشبهم،سلمبم،الكانامزاجُبذلكونم،المفابلالؤنىالاحلشفلاحون

عاملأتَوصْرةعلىجعلواالأغالبةَولعل.)18(العرييةوالتقاليدُاللغةُالجزيرةفيوانتشرتْ

الىأدخلواالذينهمالأغالبةأن.كما)91(بلرمفيللوالىتابعةَتكنفلم،وقاضيامستلأ

بحلحالمتصلةالعربيةبالأحماءهذايومناالىالجزيرةاهلُواحتفظ،القطنزِراعةَالجزيرة

،(ruddana)ورَدأنة(mulugiu)علوحمثلونسْجهالقطن

.2()ْالقطنلغزلالمتعملةالخث!بةَوهي

لحماممركزاَفيهاأقامواكما،لأعاطيلهممحطةَقوصرةجزيرةَالأغالبةُاتخذوقد

إلىبسرعةالرصائللوصولتسهيلأ،خلدونابنيستيهكما،البطاقةحامأوالزاجل

.الرومسفنب!تحركاتيتعلقفياسيمالا،القيروان

،(م909ء/)696الأغببنىحكموانتهاء،إفريقيةفيالعبيْدييندولةقياموبعد

جزيرةفيواستقروا،لهمالإساعيليةالش!يعةاضطهادبسبب،الإباضيةبعضنزح

عرَ/الثالثَالهجريالساجالقرنأواثلأهذهايامنافيإن)قيل:ياقوتيقول.قىصرة

.،)21(الوَهبْيةالخوارجمنقىئمفيها،الميلادي

القيروانفيزيريبنىدولةبينالبحريالصراعفيدوْرأقَوصْرةجزيرةُلعبتْوقد

جفز،بادبىبنَالمعز،القيروانأميرَأنالأثيرابنُيذكر.صقليةفيالطامعينوالنورمان

!اج،قَوصرةإلىافساروامء/4445201سنةفيصقليةسل!يلنجدةأسطولاَكبيرأ

فيكانتأنهالحميرىويذكرُ.)22(6القليلإلاَّمنهينجُولم،اكزهم!رقالبحرعليم

صفلية،فيالكلبيينولاةآخر،الدولةصحصامأيامالرومعلىللمسلمبنقىضرةجزيرة

.23()،عظيمةومَقْتلةجمحفة)وقية

)91(

)22(

23()

.092ص،الئافيالقم،ورلات:الوهابعدحقحن

.203صالابقالمصدر

.192صالابقالممدر

.413ص،الرابمالجز،البلدانجم:الحموىياترت

Iبيروت،الثامنالجز،الاريخؤال!مل:عمدبنعلىالحنأبو،الأثيرابن AVA،

.158عى

.486عىالمطارالىكل:الحميري
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لدرءقوَصْرةجزيرةاحتلواصقليةعلىالإستيلاءمنيفرغواأنقبلالنورمانأنويبدو

البيشانيينمنوحلفاءهمالنورمانأنالأثيرابنُيذكر.صقليةسواحلعنالمسلمينغارات

صقلية-سواحلعلىالمسلمينغاراتبسبب-م0485/8701سنةوا4أعاوالجنويين

إلىكتابأقىصرةأهلفكفتَوصْرة.بجزيرةواجتمعوا،تطحةأربعائةمنأسطولا

يذكرونطائرِجناحعلىالمهديةصاحبباديسبنالمعزبنتميمالزيريالاْمير

للمهديةاحنلالهمالبيشيونمخدوقد.الجزيرةعلىوحكهَموعدَدَهموصولَهم

en)بعنوانقصيدةٍفيوزويلة in victoriam Pisanonum!ح)C

طريقفي،المسلمينبسكافهاوفتكِهمقَوصْرةلجزيرةاحتلالهمإلىتشيرابياتأربعةُوفيها

.)،3(المهدبةإلىالضاة

ل!ليةعليهاالسيادةانتهاءبعداقىضر6جزيرة

النورمانحكمفترة-أ

القرنونصفوقرنيننئفاَصقليةجزلرةعلىالعرليةالسيادةُدامتلقد

اربعمائةزهاءوحكوهاالعربُاستوطنهاضدتَوصْرةجزيرةوأما.(م1901)827-

لمأنهميبدوفإئه،يخهاحكهموتوطيدصقليةفغإتمامفيالنورمانشُغلولما.سنة

ساحللغزوطريقهمفي،مهـ/5171123شةفيإلانهاثياتَوصْرةعلىيسيطروا

...قطعةثلاثمائةفيالفرنجيالأمطول"صارالنةتلكفيإنهالأثيرابنيقول.إفريقية

قتحها،قىصرةجزيرةَمنهمسلممنونازل،محعيرةمرايُمنهموغرقالريحُفرمتهم

المعروفَالحصنَونازلواإفريقيةالىفوصلواعنهاوساروا،وغنموصبابهامنوَقتلَ

عبدصقليةشعراءيُشيركبيرُ،الديماسرأسفيالرومهزيمةوالى.،)02(000بالديماس

المهدية:فيذاكاذوكان،حَمْديسابنالجبار

العَفرباْفلاقهاملآناليومإلىجدودهمرؤوسُيخهاوقوصرة

)24(

(YO)

.147ص،الثامنالجز،الاريخزال!مل:الأثيرابن

Cowdrey, .H .E ,.J "The Mahdia Campaign of ,8701" English

18-15(.Historical Revue, No. 263-January ,7791 .V 25 (lines

.8/312،الاريخؤال!مل:الأثيرابن
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مستوعأواناهإلىلا،ذاتهاقَيصْرةجزيرةإلىهنايشيرالشاعرأنفيشكولا

.)36(حَمدْيسابنديوأنفيوردكما،اطلاقا

.اممه/43148سنةالمهديةاحتلالالثافيرجارالنورمافيصقيةصاحبُقررولما

منمركبأبهاوصادف،قَوصْرةفقصد)الأنطاكيجورجأسطولهمقذمالىبذلكعهدَ

بأنأجهنحتهافيللمهديةالخبرَفبعث،البطاتةحمامَعدهمووجد،!نمه.المهدية

يرسلكانالمهديةصاحبَأنذلكمنوويبلى)27(.(القسطنطينيةالىالفرنج%تلعأسطول

لموافاته،وصقليةالمهديةبينالموغالمتوسطة،تَوصْرةمياهالىالزاجلبحماممزودةالمراكبَ

لتأهب،السرعةوجهعلىإفريقيةسواحلابْحاهفيالرومأساطيلتحركاتبأخبار

المهديةصاحبعلىللتمويهالحمامنفساستعملالأنطاكيجورجالمقدَمأنكمالملاقاتها،

الىالغربطرابلسمنإفريقيةساحلمدنمعطمعلىالنورمانيطر.المدينةومباغتة

المهديةُالمدنمنحرروهماآخرَوكان،الموحدونحرَّرهاأنالى،سنةعثرةبضععنابة

نأإلأ،قَوصرةجزيرةَكذلكاستردواالموحدينأنويبدو.م555ء/0116سنة

.)28(يطُللمللجزيرةحكهم

ولما.لهاالنورمانحكمفترةأثناءفهابَقُواالمجاورةوالجزرصقليةنيالمسلمينالكانإن

علىلاعتمادهمونظراً،الإظاعوأمراءالكنيسةعداةوواجهواقفةَالنورمانكان

منالمسلميننحوانتهجواملوكهمفإن،والإدارةوالصناعةوالزراعةالجيشفيالمسلمين

اليهاتسعىكانتالتيالتنصيرصياسةَوقاوموا،والمداراَةاللينسياسةَإجمالاَرعاياهم

إلأ،والنورماناللمباردقِبَلمنصقليةاستيطانث!جَّعواالنورمانملوكأنومع.الكنية

فيرغبةالجدُدالنصارىالمستوطنون!لبدِولم،صقيةعلىاتتصرأنهيبدوالاستيطانَهذاأن

الثافيرجارعرض،مالطةعلىالنورماناصتيلاءفبعد.وتَوصْرةكالطةالنائيةالجزرصكنى

يقدمانعرضكما،الجزيرةفيسراحهماطلقالذينالنصارىمنللأسرىقريةَيبنيان

.)92(الجزيرةفيالبقاءعلىيُغْرهملمذلكمعالعرضأنإلاَّ،الضرائبو!ضَالمالَلهم

)26(

)27(

)28(

)92(

،0691ببروت،عباسإحان!يق،حَنديىابنديوان:الجبارعد،حَندي!ابن

.3الحاشية255ص

.433ص9591بروت،الخاصالجز،البِركاب:الرحمنعبد،خلدونابن

،42!،لأ)508.00

23..Smith,.D,.M Medieval Sicily, London,9691 p
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هوفشتاوفنأسر6منالألمانحكم-فزةب

أصرةحكمإلىلهاالتابعةوالجزرُصقليةآلتْ،النورمافيالحكممنقرنبعد

وقد.(م0125-ااi)8الثافيفردريكملوكهاوأشهر،الاْلمانيةهوهنئتاوفن

عبادبنمحمدبزعامة،عاماعرينمخوحكهمس!تهلفيالمسلينثوراتُدامت

سياسةإلىلجأ،العنفبمنتهىالثائرينحركةقعمنفردريكتمكنولما،العَبْي

الطالياجنوبفيلهمخضصهامستوطةِإلىم5Ivyعامصفليةعنالملمينترحيل

منبقمنثوراتُتجددتلماثم،(Lucera)لوشيرة/لوجارةمتوطنةهي

صقليةفيالمسلمينمنبقمنكلَّنقلَ،عامابعشرينذلكبعدصقليةفيالمسلمين

كانتوالمغربالمثرقفيالمسلمينسلاطينفإن،ذلكومع.(م)1246لوشيرةإلى

فردريكسياسةالمحدَثينالمؤرخينبعضُوببرر.وديةصلاثالثافيبفردريكتربطهم

العربضدلتعصبهلا،مملكتةفيثورةأبةعلىبسخطهصقليةفلميتُجاهالثافي

معمعاهدةَالثافيفردريكأبرمفقد،قَوصرة!زيرةبالنسبةأما.3()ْوالمسلمين

وهي،بم1231-سنةسنواتعشرُمدتها-يحيزكرياألماالحفمىالسلطان

عليميولىبل،نصرافيقَوصرةمسلميعلىيُوَلىلا5أنْعلىيخمىبندِعلىتشتمل

منشيئاتَوصْرةلملميأبقتْالمعا!دةأنويبدو.")31(صقلية(هلمنملئم

صاحبُيتقاصمأنعلىكذلكالمعاهدةُوتنص.وقضائياإدارياالداخليالاصتقلال

هذامعاصرمؤرخوصفوقد.بينهمامناصفةَالجزيرةخراجَتونسوصاحبُصقلية

فردريكقِبَلمن(Condominim)ثنافطحكمباْنهقَوصْرةفيسادالذيالحكمَ

للدولالتجاريةَالمصالحَإنآخرمعاصرمؤرفيويقول.)32(الحفصيوالسلطانالثافي

تجاهالغالبفيسلميةِسياسةِإتباعَعليهاأملتالمتوسطالبحرحوضفيالمصيحية

الصقلًيالإقطاعياالعنارْالحكمنظامُذلكعلىمثل"وخيرُ،إفريفياضمالصلاطين

.،)+(بنطلاريةجزيرةفي،والدائمالغريبُالتون!ي

)03(

()31

()32

)+(

.9506-عىالابقالمصدر

057591,Daniel, ,.N The Arabs and Mediaeval Europe, London

162.

134..Smith,p

Luttrell, ,.A "The Crusade in the Fourteenth Century", Europe in

138..theLate Middle Ages, London,0791 p
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زكرياألىالسلطانوفاةبحدقَوصْرةجزيرةفيالمسلمينأحوالُساءتوقد

...زكرياأيالاْميربمهلِكِالخبرُبلغ)ولما:خلدونابنيقول.(م)647ء/9124

المسلمينفأخرج،وقَوصْرةمالطةجزيرةإلى،الثافيأفردريكتعدى...صقليةإلى

وجزاثرها،صقليةعلىالطاغيةُواستولى،لوشرةأفيبإخرتهموأ!هم،بهماكانواالذين

إبعادهميتثملمتَوصْرةمسلميأنوالواغ.)"3(001كفرهبكلمةالاسلاممنهاكلمةَومحا

نإثم.التاليينالقرنينطوالفيهامنهمعددِبقالمذلكعلىيدلومما،الجزيرةمنجميعاَ

الوتتنفسفياتخذوأنهبدلاتَوصْرةعنالمسلسينبزحيلالخاصْصقيةصاحبقرارَ

تكونأندون،لوشيرةمستوطنةإلى!قليةمسلمياخرانهمترحيلقرارُفيهاتخذالذي

زكريا.أدالحفصيالسلطانبوفاةمباثرةعلاقةللقرار

الإسبانيةالأواصنيةالفترة-ج

تعصبهابشدةالمعروفة،الفرنسيةأ!بوأصرةلحكملهاالمجاورةُوالجزرُصقليةخضعت

أراجونصاحبحكمإلىالجزيرةُآلتْثم.(م)66قصيرةَفزةَ،الدنحط

عرَالخامىَالقرنأواخرفيوأراجونقشتالةإتحادبعدالإسبانحكمإلىثم،()قطالونيا

حدثذلك،ولعلقَوصْرةجزيرةفيالإسلاميالوجودُانتهى،الفترةهذهوفي.الميلادي

مدخنىباخوانهمحلْماقَوصْرةبمسلميفحلْ،الميلاديعثرَالسادسَالقرنأواخرفي

المغربأقطارإلىفنزصاإسبانيامنطُردواوالذين،بالموريسكوالصروفين،الأندلس

يقبللممَننزحالذينتَوصْرةمسلمينصيبمنأيضاَالمصيرُهذاوكان.فيهاواستقروا

منطقةفيتوجدأنهالرهابعبدحسنيحسنويذكر.التونيالساحلإلىمنهمالتنصرَ

المائةمنعددهمتقريبا-ويقربعامماثةمنذتَوصْرةمنعليهاوفدتْجاليةقليبية

بالدينتمسكهممعوعاداتِلغةَالجاليةُهذهتعربتوقد.بالزراعةنفر-واث!تغلوا

علىتهبْالتيالشرقيةَالثطليةَالريحَالاَنإلىقليبيةمدينةأهالىويسئي.)03(الميحي

تَوصْرة.جزيرةجهةمنلهوبهاالقوصرىبالريحبلدهم

()34

(35)

(36)

.626ص،الثامنالجز،العبركاب:خلدونابن

.927ص،الثافيالقم،ورلات:الوهابعبدحنىحن

.278صالابقالمصدر
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)نجطلاريةبا!مالميلاديعشرالحاديالقرنمنذالنصارىعندالجزيرةُعُرفتوقد

(Pantellaria)فيللجزيرةالقطلايينحكمأياممنذوذاعترشخالذيالا!موهو

القديمةاتسيةِمحلْالحديثةالعصورفيالتسميةهذهوحفت،عثرالثالثَالقرنأواخر

.()+()تَرصرة

بقوصرةأنt(الميلاديعثر/الراجالهجريالثامنالقرن)منتصفالعمريويذكر

الفرنجأيدىنحتإذاكانواهؤلاءومثلُ،فممفررعلىالذمةتحتالمسلمينمنجماعة

،)38(!بالمدخنينالمغرببلادفييُعرفون

اتفاقنمىقد،قَوصْرةجزيرةاسزدادفكرةعنخهائياَا!صيينسلاطينُيتخلولم

جزيرةعلى،لهتابعةَصقيةكانتالذ!،أراجونصاحبسيطرةعلىم3014عام

لمالاتفاقَأنإلأ،تَوصْرةجزيرةعلىالحفميتونسصلطانحصولمقابلفيجرلة

.التنفيذ)93(مرءيو!

هذاواضغل،المترصطالبحرو!فيموقعهاباْهيةقؤصرةجزيرةُاحتفظتوقد

القثتالياصولى،م1355صنةفق.والنمارىالملمينمنوالقرصانالبحرغزاةُالموخَ

جزيرةإلىبغنيقةوتحوْل،بالبضاخمحئلةِيخنةعلىطرابلىمياهفيكاصتلينوديجاسبير

فيباثاصنانعلدرغوتحلأنوبعد،م5531مشةأغسطىشهروفي.4()ْتَرصرة

والحطاليا،صقليةسواحلصوإلىطريقهفي،الاْسطولُغزا،العثمافيالاسطولقيادة

تصديرميناءوهو،(Licata)ليكاتاميناءإلىتوخهئم،ونهبها،قؤصرةجزلرةَ

.t()1صقليةفيالقمح

(37)

(TA)

(9)r

)04(

(tl)

205،)"لأ.ء508. .25 Elلاح،Cowdr

المريةالمكبةفي)قكالأمعارممالكؤالأبصارمان:أحدالحباسأبو،العري

.015عى(1857لببك،أماري.م!ق،الم!بة

I!42!،لأ.".508

اتلي!ي،عمدخيفةنعرلب،1191صنةحىالىاهتحف!ليبا:إتورى،روصي

.134ص،7491بيروت

0279.Braudel,p
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بالعربودألرهم،مر؟جزيرةس!ن

الحمويياترتفيذكر.الزمنمنطويلةفزةَسلمينفؤصرةجزيرةسكانُظلْلقد

عثر/الثاكالهجريالسابمالقرنمهلفيكانواأخهمم(5626/1228.)ت

الجزيرةنيإبقاصهمعلىالنصارىالحكامُحرصوقد.)2"(الوهبيةالخوارجمنالميلادي

14شةفق.إقتصاديامنهمللاستفادة rAتونسسلطانإلىأراجونصاحبضبها،م

منالهجرةعلىقؤصرةملمييش!ونكانواا!صيةالدولةرجالبحضَأنمنا!صي

.)43(الجزيرةفيإفريقيةمنآخرلنواستيطانِبللا،النازحينبعودةوطالب،الجزيرة

الجزرمنحصياصةعلىدرجواالاسبانصقليةأصحابَأن،الصددهذافييُذكرومما

أصرةنصيبمنقوصرةوكانتسر،11منلعددكإتطاعيابصقيةمنالقرية

العاشرالقرنمطلعوفي.)"4(الجزيرةاستعمرتْالتى(Requesens)ريكويين

واحدأزيأيرتدونقوصرةفيوالمسلمونالنصارىكان،الميلاديعثرَ/السادسَالهجري

منلرولما.)04(مالطةجزيرةأهللهجةمنالقريبة،العربيةهيواحدةلغةَوتكلحون

بونيهجانفرنسا(بجنوببروفانسمقطعة)مناببروفناليالتاجرُتونىمدينةفيالآس

(Bonnet)أهللغةَأنلاحظ،قوصرةجزيرةإلىووصل،م0167عام

.)6"(عريةلهجةأنهاأى-المالطيةباللغةشيهةالجزيرة

جزيرةَأن(م983ء/1436صنة)تالقيروافيناجيابنالفقيةُأوردهمماويسفاد

كثيراَوأنهم،قاضِبهاللملمينكانوأنه،والنصارىالمل!ونآنذاكيقطنُهاكانقوصرة

ببرلةقاضيوانا،لي)وجرىناجيابنُيقولالتونبة.الموانئعلىيزددونكانواما

حقيذكر،قوصرةقاضيشهادةُفيهرسئمليقُذمأنم،هـ/0088913سنةأحوالى

ذلك،شصاحبهأمكنفلم،خطهعلىأوغأنالعارضُمنىفطلب،علمهمنشهود

)42(

43()

(tt)

(to)

)46(

.titص،الراجالجز،البلىنمعجم:الحمويباشت

.508".،82,IV!

691..Smith,p

.136صالابقالمصدر

،Eft،136.508.00صالابقالمصدر ) V
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فيهامنبعضُيخرجوربما،منهاالخروجفيالتحيلعلىقادرون،قوصرةأسل!يلأنهم

.الكفارإ)47(حكمتحتوهم،الهاويعود

الإم!امعنصادرةَفؤىذلكإلىالوهابعبدحصنيحسنالتونيُّالعلامةُويضيف

فإنهأ،قوصرةأهلُبإفرلقيةعندنا"ومثله:يخهايقولم(841ء/1438)تالبرزلى

فلهمهمأمر؟علىغُبفن،بهاالإقامةَبعضهماختاروقد،الكفرأهلإيالةتحت

ماوحكمجرحةفهوباختيارهكانومَنْ،كالُمكَرهلأنه،ضهفيببرحةِؤليس،مندوحة

يموْنالأندلسأهلمنوغوهم،قوصرةأسلحووهم؟سبقماعلىعريله

.ا)48(بالدجَن

،الوهابعبدحسنيحسنالمرحومالتون!يللعلامةقوصرةجزيرةعنممتعمقالِوفي

يلبسونفكانوا،عربيةَعاداتِتربعهدِإلىكانتقوصرةصكانعاداتِأنيذكر

أمدٍإلىالنساءكُنأنكا،الصوفيةوالقثمابيةَ،للرأسغطا،الحمراءالتونسيهًالثاشة

.)9"(عونهنصىتبدولابحيثمنازلهنمنالخروجعديتحجبنقريب

أهلىلهجةفيعررأصلمنالمفرداتِإنالوهابعبدحسنيح!نالأستاذويقول

زبيبالمفرداتهذهومنبها.مُعْجمِلإعدادِتكقبحيثُالكزةمنقوصرة

(Zebibo))واحمهجحابثخصيةاحتفظواإنهمبللا،وضِيان()ضلوسكْارة

ومنها،08%بنبةعريةفهيبقوصرةالأماكن4أحماوأما.aممداق()الريما

جبل،،(الرلوة)أيالكدية،المرسى،صداري،بويرة،الحَثة:المثالسبيلعلى

-جزيرةَمالطة"إنيقولبروديلالفرنيالمؤرخإنلابلالشُية)ْ.(.

يومناإلىالعربيَّتيْنولهجتيهماالعربب!كانهمااحتفظتاوبنطلارية-الفرسان

.")51(هذا

)،7(

48()

)94(

.003ص،الثافيالقم،ورطى:الوهابعدحنىحن

.103صالابقالمصدر

.313صالابقالمصدر

.803312-صالسابقالمصدر

182..Braudel,.p ,015 n
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الزجلحمام

العَالمفيالسريعةالمراسلاتفياسعحمالهحَولتاويخيعرض

الوسطىالقرونفيالإسلامي

الزاجل:حمام

الامصارحمامُتحديداالأكزبالمحنىوهو،وهدر،بْطائرِ)كلأالعامبالمدلولالحَمامِ

،()1(مكةحاممنآمنُ:يقولون)والناسمكةأهلُبهوتباهىتغنْىماكثيراالذي

النوعهذاوإلى.خاصةبروجأوأعمدةفيالتوطنعلىالمدربُالداجنالحماموكذلك

بالزاجلالمعروفُوهو،ونظمانزأالوسطىالقرونفيالعربُالمصنفونأشارماالأخيركثيراَ

-carrier)الهَدْىأو pigeons))،وهو،الرصائليبالحمامويُعرف،قمةَالحمامأغلىوهو

العرببينالاتصالنتيجةمنوكان.المشعجلةالرصاثللحسليتخذونهالملوكُكانالذي

هوايةُالعرببينانتشرتأنالثمالبةالبثابمحدودعلىالثغورإقليمفياليزنطينوالروم

الخلفاءمنعددأاجتذبتْإنهاحتىتفثتماصُعانهوايةوهي،أبالحمام)اللب

هوايةَفإن،بالبازيوكالصيد.)2(بالبصرةلاسيابالعراقالناسُفيهاوتناف!،العباسيين

/الثامنللهجرةالثافيالقرنمنابتداهالبلادالإصلاميةجميعفيانتشرتْبالحماماللعب

يأحوليدورالت!ابقُوكان.الميلاديعشر/الثالثللهجرةالساجالقرنحتىالميلادي

يُعبرماكانأو،بعيدةمافةمنأبراجهإلىالعودةعلىأكثرُدُربةَوأيهتريةَأحسنُالحمام

.6الغايةامنعنه

.458محا/13اظبمانكاب:الجاحظ(1)

()Y14/193،2/98لأضبم:التلئندي.
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أرسلها،زجلايزجلهاالحما(زجَل:يقولسِيدهابنَفإن(الزاجل)محنىكلمةعنأما

السماوياتوهناالنقازاتالحمامهذامنبأنويضيف.الزاجلإحماموهي،بُعْدعلى

عنيغبنحتىمنهايرتفعنالقالمواضعمنالحاءبُردنصُعدأكأنهنالهواءفييذهبْن

إلىمرحلمنويُر!نيُدربناللايوهن،الهادىالواحد،الهُداءومنهن....العيون

بالتدريجإلأذلكيكونولا...مصروعرلشالرومبلادمنالبعدمنيجقختىمرحل

ذووgوالقدماالعلمالممنهااءالهُافيتفرسوقد....موضعإلىموضعمنوالوطئة

.(r)،والناسالخيلفيتفرسواكماالفراصات

الينا،يصلْلممعظمهاأنومع،الحمامعنالعليةالرصاثلَالأوائلالعربُوقدكت

كالجاحظالمصنفينمؤلفاتفياليهاالإشاراتمنمحتويانهاعنوشيثاًعناوينهانعرفإلأاننا

مطؤلمةَفقراتِ(الحيوان)محمابفييقتبسفالجاحظ.والمقربزيوالقلقشنديالنديموابن

فيالناسإمامُبأنهيصفهالذي،زهيربنمثنىوعناقليمونوعنالحامصاحبعن

وابناقهفضلبنالثهاوالمقرفيذكرالقلقثنديأما.البصريوعن،بالحمامالبمرة

الناصرالعباصيللخليفةالحمامعنألفكتابأإنهكهيقولالذيالبغداديوالقؤاسسعيد

الطوروألوانعضوكلفيتوثمالبئوالوضومَورياشَهالطاثرأعضاءأعاءفيهذكراللهلدين

.نوادرها)4(منضيءوذكرمنهاارسلتالتيالمسافاتوبعضصفاخهامنيُستحسنوما

أن!ابو)كتابعبيدةأبىاللغويللعالم(الحمام)كنابالنديميذكرابن()الفهرصتوفي

مح!القاض!أن.كماالمننيطرحانلابن(الهادىالطيرتفضيلفيوردماو)كتاب(الحمام

فيكثيراًعنهويقتبسُالمقريزييذكرهالذي(الحمائمتمائم)كنابَالفالظاهرابنالدين

خططه.

الذيالحميريالمنعمعدابنيقولكما،الحدوتجاوزفيهجلبالبصرةفالأمرُالحمامأما

عدهمالحمامُاوبلغت:البصرةعنالجغرافيمعجمهفيأدرجهاالتيالمادةضمنَيضيف

بلغإنهوقيل....البصرةإلىمصرَومنالرومبلادأقاصيمنجاءتانالهَدْيفي

دفاترُبأنابوعندهم...دينارألفَالقسطنطينيةخليجمنجاءلطائرِم!نهاثمنبالبصرة

.8017/اضعى:جد.ابن)3(

.209/لأعثىمغ:القلفدي()4

701

http://www.al-maktabeh.com



تشتملاوالذي:قولَهالحمامصاصعنالجاحظوينقل.،).(العربكأنسابالحام

إلى...الكليابنإلىتضافالتىالنسبكتبمنأكثرُالحمامأ!حابدواوينُعليه

والفقهاءالأجلاءأنالحميريويذكر.)6(أالجرهميثريةإلىبل...حنظلةبندغفلة

إلىوجهواالبصرةأهلَانحتىتوالإخبارالحمامفياتنافىعنيستنكفونيكونوالم

علىوورعهودينهوضلهضلهفيوكان،مهموهو،مصرقاضيالبكرافيقتيبةبنبكارا

إرسالهَابتولىانيسألونهإليهومحمبوا،ثقاتقوممعلهمبحمَاماتِ،قاضعليهيكنلمما

.أ)7(قعلبنفه

بفدادأصواقفيالغايةمنجاءالذيالحمامثمنمبلغعلىالتعرفُبوعالمزوكان

والأنثى،أكزأودينارابعشرينالحمامهذامنالذكرالفرخُيُباعكانحيث،والبصرة

.دنانير)8(نجمسةوالبيضة،أكزأودنانيربعشرة

علىالصعودعلىالفرخُفيُدرب،صغرهمنذخاصةَعنايةَ.يلقىالزاجلحمامفرخُكان

تدريبيةمرحلةطيرانهبدايةمرحلةوتلي.عضلالهبذلكلتقوىقافزاَالبرجداخلطُم

:فيقولالمرحلةهذهعنالجاحظُوعدثنا.نفسهتلقاءمنبرجهإلىالعودةعلىيعتادلكيَ

ويكون،يحرفهعلَمعليهويُنصب،عل!يعلوسطحظهرعلىيخرجأنذلك"وأولى

قريبأ،السطحذلكفىقلهيُلقى،والعثيبالنداءعلفهبكونوأن،محلتهيجاوزلاطيرانه

يطيرأنينبغيولا....إليهالرجوعوبتعؤدَالمكانيألفَحتى،لهالمنصوبعلَمهمن

يطيرثم،جحيعاالطحإلىويخرجان،الاَخرويطيرُأحدهمايُحمفولكن،معاوزوجته

ذلكوألِفَوربم،ودارَهالمكانعرفواذا،زوجتهإلىينازعفانه،الجأحالوافي

ملكِقصةَالجاحظوئروي.،)9(000كذلكبهصنعُ،الآخرريشُونبت،الموضع

هجوماًفاْعذ،ضسهمملكةداخليجريمابكلعمعلىكانبحيثودزبهالحمامَاقتنى

.1(،)ْالحمامكلًهذلكصببُ"وانماكانعدوهمملكةعلىواستولىمباغتا

.701المعطرالرفى:الحيمي()5

.474ص/13الحيوانكاب:الجا!()6

.701المطارالرض:الح!يرى()7

دا.75محا/13الحبوا&كاب:الجاحظ()8

.005ص/13اظيوانكاب:الجاحظ()9

.505ص311المصدرنفس(؟.)
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الزاجلصبمامزمانهفيبالعراقالناصولىمبلغعلىتدلحكايةالجاحظُويسرد

واسط،منحمامهمجيءيومفيحمامصاحبَشاهد!المتكلًمالتمَّارأحمدأباإن):فيقول

افيوالله:هلضال،ورقصسرحمامهمنطاثرأقبلكلمافرآه،الغابةيومئذواعطوكانت

وهو،كانالذيذلكوهو،واسطمنحمامبأزجالتفرحأراك،عَجباَمنكلأرى

يجيءلمواسطمنجاءوحين،خهتدِولمتجي:لموأنت،اهتدىالذيوهو،جاءالذي

مريضاَورجعنثيطاَصحيحاَذهب...زبيبمنبثيءولاجوزمنبثيء...معه

ديناراَ.نجمسينأبيعَهأنأرجوافيفرَحي:ضال؟فرحكوجهُما:لىفقل...كسلان

فلانإلىومضىفقام.وفلانفلان:قال؟دينارانجمسينمنكيشزلهومن:قال

...دينارانجصينواسطمنجاءحاماَمنهتشزىأنكفلانزعم:فقال،وفلان

؟دينارانجسينتثزلهفلِمَ،واسطمنجاءفاذا:قال.واسطمنجاءلأنه:قال

.01)11(000بدينارئنوالبيضةدنانيربثلائةمنهالفرخأبيعلأني:قال

:المث!رقتاريخفيالزاجلحمام

مننثاْماآولَالحمامانقولَه)التعريف(صاحبعننقلاَالقلقشندكطيذكر

زنكيبنالديننورُالمَوْصلمنونقلهالملوكمنبهاعتئمنأولَوإن،النؤصل

فيواستُعسلعُرفالزاجلحمامأنوالواخ.)2؟(م0171ء/565سنةفيالشامصاب

حمامبزبيةاثتهرالثامبلادبثمالالثغورفإقليم.بقرونالزنكيةالدولةأيامقيالمضرق

وكان.الميلادممط/التاسعللهجرةالثالثالقرنمنذالرساثلنقلفيواستخدامهالزاجل

نيمهروارجالوأضنةوالمصيصةالثغوركربَطْرةوبمعاقلأنطاكيةقربالحجَربحمن

إلىالزاجلحمامبتدربيُعهدوكان.الحاجةحسبوفرادىجماعابالحمامتدريب

.)13(التدريبخطواتوتسجيلالغايةأعلاملمراقبةبهميُوثقأشخاصِ

)"1(.كالمهديالعباسيينخلفاءمنعددالزاجلحمامبأمراهتموقد

.805905-ص/13المصدرنفى)11(

.209،14/093/الأكىصبح:القلثندي()12

.2/703اليزنطيةالإملابةالحدود:عمانفتحي()13

.2/98الاْعثىمغ:القلفندى(1،)
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ت)اللهلدينوالناصرم(هـ/232847)توالواثقم(916ء/785)ت

igeon)الزاجلببرلدالعملأعادالذى(م6221225ء/ postولكن،!ا

.م()125815656للعراقالمغولصوبعداختفىأنيلبثلمذلك

الحمامنقلعنالمسعوديذكر.ماهوهاملخببرالزاجلحمامنقلُفيهاسجلمرةوأول

الطيورُ)وأطلقتْ:يقولاذالخرميببابكالظفرنباْيغدادالعباصيبالتهالمعتصمللخبفة

وعئهمبالتكبير،الناسُضبئ،ذلكاليهوصلفلما،بالفنحوكتبالمعتعإلى

سنةفيذلككان،)ْا(.بالفتحالاْمصارإلىالكتبُكبت...الفرح

الماْمونخلافتىفيالدولةمضجعَاقمنفارصياَثاثراَهذابابكوكان.مهـ/+2238

يبعثهذاكانمعقلهومن،أذربيجانمقاطعةفيمنغجبليبمعقلواعتصم،والمعنمم

منجانباَكبيراَوأضغلالحجيجوقوافلالتجارةطرقهذدمماالدولةأنحاءكافةإلىباْتباعه

الرومامبراطورمنوالتأييدَالعَؤنَبتلقىذاتهالوقتفيوكان،لمحاربتهالخلافيالجيثى

بابكمعقلعلىالاستيلاءتمالمعتصمقاثدالأفثينيدوعلى.الباسيةبالدولةنكايةَثيوفيل

بابكمنالمعتصمُتخفصولما.وصُلببهمثلَحيثبغدادإلىأصيراَبابكونَقل،وتدميره

عموريةمديةعلىفيهااستولىالتيالثهيرةَغزوتَهبنفسهوقادالروملمحاربةتفر!غ

وبهها)16(.

استمالإلىالثيعةمنالباطنيةفرقُلجأتْ،المبلادي/العاشرللهجزالراجالقرنوفي

إلىالاْخبارنقلفييمونبناطهعبدُبهاشعانضد،المراسلاتفيالزاجلحمام

عبدوأبواينقخؤشَبوابنالعراقفيالقرامطةزعيمُالزاجلبحماماستعانكما،أنصاره

الوزارةالفراتابنبتوليةالناساخبرواالبصرةَالقرامطةدخللما.المغربفيالثيعيالله

ذلكفيمتعينينأيامباْربعةالبصرةإلىالخبروصولقبلالعباسبنحامدوصل

.)17(بالحمام

/العاشرللهجرةالرابمالقرن)متئصفالتركيبَجكمعنحديثهعدمكويهوذكر

Hitti,History.3/946.323ال!بمروج:يالمعو()15 of the Arabs, p

)11(152..Lombard,The Golden Age of Islam, p

.-0003/276277الإسالاعلاملأريخ:حنإبراهيمحن()17
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ذنبهعلىفوجد،مولاهمإلىبهوجاءوابجكمغلمان"فصادرهصقططائراَأن(الميلادي

الظهرعلىأنفذومنبجكمانحدارفيهيغرفهاخيهإلىمنكاتبههوكتابفاذاضرىء،كتابا

هذاوأحضر،واغتاظعجببجكمعليهوقففلما.وعزانمهأعرار.وطئر،الجث!من

،المعروفنجطهلأنهجحدُهيُعكنهولم،يدهفيفسُقط،بالكتاباليهورمىالكات

.)18(وخُلبذلكفاعزف

اهتموام(117ء/019-اaw)792-الفاطميينباْنالقلقشنديويذكر

العزيزأنويُروى.الحمامباْنسابوجرائدديوانأأفردواحتى،وبالغواالرماثللنقلبالحمام

لوزيرهكر(م699-3655386/759-)حكمبمصرالفاطميينخلفاءثافيبالته

الوزيرمنفاكان،يراهاأنيحبوأنهالبعبكيةالقراصيةثمرَرأىماأنهكِلىبنبعقوب

طائركلفيويعفقَالمصريالحماممنبهامامحمعانبدثقمَنْفيهاياْمربطاقةَالأانكتبَ

وزيرَاليازوريالوزيرانكما.)9!(يومهمنالعزيزإلىبهاظلع،القراضيةمنحثاتِ

منالحماموخه(م-4274901-487ء/3601)حكمالفاطميبالتهالمستنصر

.2(مصر)ْإلىتونسمدينة

أثناءبالمسلمينللاتصالالزاجلحمامَالاْيوبيوناصتخدمالصليبيةالحروبفزةوفي

IlAo%عامعكامدينةفيوبحرابرالهمالصليبيينحصار / ADAابنالدين4بهاوعدثنا.م

والكتبُ،"هذا:فيقولذلكعنعكرهوقاضيالدينصلاحسيرةصاحبُثداد

ابنيقول5586سنةحوادثوفي.الطيورأ)؟2(أجنحةعلىايهاومناعكامنمتواصلة

منالطائربهطارقد،حماةعروصةمنوصل،كتابطيفيطائركنابوصل5:ثداد

خرج(الثالثبوهمندآنذاكوكان)انطاكيةصابالبرنىأنفيهيذكر،حلبمحروسة

الكنا،فكنت...الحاكربهفبصُرتُ،عليهاالغارةلثنالإسلاميةالقرايامخوبصكره

.0،)22(00فيموغوالسيفإلأبهميثعرفم،عليهوخرجوا

بعدها.وصا/1412لأمتجار*:سكوبعننقلا،3/277المصدرنفى)18(

./2/79،14193لأكىصغ:القلقثدى()91

1r%/،2/79المصدرنفحى02() It.

.131ايومليةواهلا!اللطايخةانوالر:شدادإبخا21()

.143المصدرتى)22(
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)القديسالتاسعلوش!الفرنيالملكمؤرخُ،"(oinville)جوانفيلومحدثنا

بنفه-إلىقادهاالتيالسادصةالصليبيةالحملةالفرنصي-فيالملكنزللمابأنه(لويس

الزمنأمنف!رةالسمالماأظلت(م9124يونيو5647/5صفر)21دمياطفيالبر

(for a moment the sky was darkened)طئرهاالتيالحمامأسابببب

.)23(مدينتَهميهددالذيبالخطرأيوبالدينبحمالصالحاللطانلإنذارالأهالي

الحروبأثناءالملحينعنالصلبيونأخذهماجصلةمنأنالصددهذافييُذكَرومما

المعلوماتنقلفيواستخدامِهالزاجلحمامتدريبِكيفيةَأوروباإلىونقلوهالصليبية

.)،2(الغسكرية

)حَكَمبيبرسالظاهرالمملوكيالسلطانأنوالمعروف

والمغولالصديبيينضدالجهادفيبارزِبدورِقام(م-01261276ة/658-676

ترميمإلىالانتصاراتهذهبعدبادروقد.باهرةانتصاراتِعليهموحقق،السواءعلى

ذلكومع.والذخاثربالمؤنتحوطاوزؤدهاحورانإلىحمصمنالمغولدمرهاالتيالقلاع

لنوابهتعليماتهإبلاغعلىحرصفإنهولذلك،غيرُكافيةالإجراءاتِهذهبأنيرىكان

ينقلسَظماَكانبريدأالغرضلهذافاْلا.السرعةبنفسأنباخهمتلقوعلى،بسرعةوتوَّاده

وصولُيتغرقكانالعادةوق.الدولةأنحاءكافةمنالأسبوعفيمرتيْنالمعلوماتاليه

الأنباءكانفإنالمستعجلةالحالاتفيوأما،أيام%ربعةالقاهرةإلىدثقمنالرسائل

البطائق،أوالبرأجباصموالمعروف،الختصالموظفعلىوكان.الزاجلحمامُاليهينقلها

ولوكانحتى،ضخصيااللطانإلىالحاموصولفوروبسئمهابنفهالرصائلَيحملأن

الذينالدولارجالعلىأثرهالبالىالإهماملهذاكانفإنهوبالطبع.ثيابهمنمتجرداً

القاهرةمنبيبرسالظاهرجعلوقد.واليقظةالثاطُحيثمنبسلطانهماقتدَوْا

الدولةعلامةَتحملطاثركانتألفيْمنيقربمافيهاقتنىالزاجلحماملزبيةمركزاَ

.()02(داغ)

23()

)25(

05،12+ررء!".!..111 ,!s

664..Historyof the Arabs, pحأا،أول

926..Mayer,.H,.E The Crusades, p

1125..Ell,,I .s .v Baybars ,I p
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:المفربثاريخفيالزاجلحمام

الفترةفي)حكواإفريقيةفيالأغالبةامرا،حرص

09 A - A A./-- -i-AY I Atثمةوكانت،الرسائللنقلىالزاجلحاماستعالعلى(م

للرباطاتمحاذية،المغربثرق/افريقيةساحلطولعلىمدزجةَللحاممراكرُأومحطات

أمراءمنالمستعجلةالرسائلوصولتاْمينُبهايُقصدوكان،الساحلطولعلىالمحارسأو

ولعل.الساحلعلىالروميثاقدبغاقئيتعلقفماخصوصاَ،واليمالقيروانفيالأغالبة

03يراي.فيقولكما،(الأولىالميم)بتضيفالحَماماتبلدةاسمَ Vireدليل؟

.)26(الساحلعلىالمراكرتلكمثلوجودعلىحي

جزيرةلضوسوسةمنالفراتبنأسدُالقاض!قادهاالتيالمظفرةالحملةأثناءوفي

الأغالبةُاتخذ،(مء/212827سنة)صيفالبيزنطيينالرومأيديمنوانتزاعهاصقلية

بهاونصبوالمراكبممحظةَ،وصقليةالمهديةبين،حاليا()بانتلارياقوصَرةجزيرةمن

الحريطبمركرهاقَوصْرةجزيرةُواحتفظت.)27(السريعةانحابرةفيالرصاثللحمامهاماَمركرأ

لحمامعطةبهاوكان،وصقليةإفريقيةبينموقهالتوصطنظراَوالعبيديينالآغالبةعهدكليْفي

.)28(والأصاطيلالإفرقىالبربينالسريعةالمعلوماتلنقلالرماثل

علىالأغالبهًخلفواالذينالعبيديينحكمفزةفيالزاجلحمامباستعماليتعلقوفما

كتبالمهدياللهعبيْدأنم119ء/892صنةحوادثضمنعذاريابنيذكر،أفريقية

فبعث.ولائهفيلاشتباههالأجابمباركبنتمامزاكيابنبقتليأمرهبطرابلسعاملهإلى

أبوقرأةفلما.الذعبيْدِكتابَعليهعرضثم،عثهوكان،زاكيابنفيطرابلسعامل

قتلهنجبراللهعبيْدإليوكتاعنقَهوضربَضذمه.بهامرتَنفذما،ياعئم:لهقالزاكي

.،)92(صاعتهمن(القيروان)فربرقادةإلىوصلحمامِمع

4هـ/103سنةحوابثومن - t 1 wالشيعياللهعيدأنعذاريابنيذكر،م1ا

12E،!ة.7.3*صما011.05()26

.2/928ل!لات:الرهابعبدحسنىحن)27(

(TA)2192/المصدرتى.

./1164الملرباليان:عذارىابن92()
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فتكمدينةدخلكلمافكان،المشرقإلىتأديبيةحملةفيبالجيوشيوسفبنحباسةأخرج

يلعبونوجدَهم(المرج)يعنىبرقةبمدينةبجماعةفعلذلكومثل.أموالهموصادرباْهلها

لذلكفاْمر،أالعباسبنيقِبَلمنبالأخبارتأتيمكانتالحمامهذهانا:ضال،بالحمام

.)03(بفتلهم

الخامىالقرنفيالآندلسفيالزاجلحماماستطلإلىوأدبيةَتاريخيةَاشاراتِونجد

الزبريالأميراحتفاظفيالفضلُيعودالحماماشمالفالى.الميلاديعشراديL/اللهجرة

لفزة،عبادبنالمعتمدانتز!اانبعدمالقةبمدينةغرناطةصاحبحبوسبنباديس

عامأهلهامعبالتواطؤالمدينةعلىشنهمباتهجومإثرزيريبنىأيديمن،قصيرة

المعتحديدفيسقطتمالقةفان)31(خاقانبنالفتحُيقولوكما.م945ء/6701

إلىطْرواامتناعهمأثاءوني...المغاربةالودانمنبطائفةامتنعتفاكاضب!هاالا

بنينجودَباغتالذىالنايةابنقائدهعيهاكنيبةَالحالفيفأرسل"خبراذلككلتباديس

.ا!اوررُندهبحصنمعتصماولاذبصحوبةعبادبنالمعتسدُونجا،بهموأو2عباد

الخطرلدخالأندلسأهلنجدةعلىتاشفينبنيوسفالمرابطيالسلطانعزمأنوبعد

لاخلاءاشبيليةصاحبعبادبنالمعتصدعلىألغ،النصارىجانبمنداهمهمالذى

المعتمدفاعتذر،المغربعدوةمنالقادمةالمرابطينلقواتقاعدةليتخذهاالخضراءالجزيرة

علىأطفتقدضراعبماثةوإذاالبصرإلأكلمحيكنفلم05الطبنلبيةعنالأمربادىء

.بإخلاكا،)32(فأمره،اليهالحمامَ(الراضي)يزيدُابنُهُقطير،الجزلرة

9547/23رجب12الجمعة)بومالثهيرةالزلاقةوقعةفيالمسلمينانتصارأثروعلى

عرضعلىكاغد"ظفارةَاشبيليةصاحبُعبادبنالمعتمدُتناول،(م586Iامحوبر

بالطاغيةالم!لمينجموعُالتقتْانهاعلئم:الرشيدابنهإلىسطرئنيخهاوكنبالإصبع

العالمين.ربدتهوالحمد،المثركينأيديهمعلىوهزمللمسلميناللهُهتحاللعينادفنثى

الجمعة،يوممنالزوالعندوكان.واللامالمسلمينإخواننامنقبلكمَنبذلكفأعلم

ممااقنطَبإضبيليةالناسفكان.الحاللهذامعه!تحلهكانْحمامجناحمنالظفارةَوعلق

(32)

.1/017المfببهان:عذاريابخا

.18الطن!ي:خاقانابن

.5/378الطيبنمح:المزى
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فعم،اشبيليةبمسجدالناسعلىوقُرثتْيومهبنالحامُفوصل،اليومذلكفيكان

.ء")+(tpwlومحرَالسرورُ

المريةصاحبَصُمادحبنالمقص!انالكاتبالإصفهانيالعادويروي

علىفكباليهاالشوقُفهزه،حظيةمنتزهاتهبعضفيتذكر(مء/tAt1901)ت

تحية:طائبرجناح

.مِجْرَا)"3(المريةِأ!علىتكونتحيةَمنىالطوقذاتَوحثلتُ

ب!ببانهام-AAا--481AAء/سنةحوادثجملةفيالأثيرابنويذكر

)أيالبشانيينمنوحلفاؤهم3()ْالرومأعدَّصقليةجزيرةصاحلعلىالم!بمينكارات

قوْصرة!بزيرةواجتمعواظعةأربعمائةمنا!ولاالفرنجمنوهموالجنوبيين(بيزةأهل

على،المهدية!احبباديصبنالمعزبنتميمالزيريالاْميرإلىأكتاباقبرصرةأهلُ)فكتب

.،)36(الجزيرةعلىوحكْمَهموعَدَدَهموصولهمبذكرون،طائرجناح

بقدولةُكانت،الميلاديعثر/الثافيللهجرةال!ادسالقرنمتصفحواليوفي

صاحبهاوفاةبعدقاب!فيواستقل،شديدوَهَنٌواعزاهاتفككتتدالمهديةفيزيري

)حَكَمالمهديةصاحبعليبنالحننازعهولما،يرسفاص!هُلهمرلى

الثافيروجرإلىهذايوسفأرسل،م(-5151148ء-543ء/1121

ونائبالهتابعايكونأنعلىماعدتهينشد(م1154-1111)حكمصقليةصاحب

الثافيروجرالملكإلىرسولاأرسلصاحبَقابىيوسفأنوحدث.قابىنيعنه

الرصرلينبينفجرتْ،عندهالمهديةصابالحنورسولهوفاجتمع،بصقية

البحركلوركباواحدوقتفيعادااغماثم"وذمَّهالحنيوصفرسولفذكر،مناظرة

بماكانيُخبرهطاثرجناحعلىر!ةصاحبهإلىالحسنرسولُفاْركل.مركبهفيمنهماواحدٍ

يوسفرسولَفاْخذوا،البحرفيأصحابهمنجماعةَالحسنُفشرَ،يوسفرسولمن

)+(

(35)

(36)

.05الموثةاظل:3الإمجهولمؤلف

ول.ا!ر6وجمريدا!رشيدأ:فيالادظدالط

حروببحدالمسلمينأبديمنصفبةجزبرةعلابدةانزعراالذبنانورمانبالرومبفصد

f-I!5405-)اعامثلاثيندات %-lA%'! /IAtn).
.272الص!ليةال!يةالمجة:أماري.8/147الارفيزال!مل:الأثيرابن
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لسانكوطؤلتَ،الإصلامبلادالفرنجَمَلكت:وتالفس!ه،الحسنعدوأحضعروه

هذاعليهونودي،البلدفيبهوطيفبجلاجلطرطوررأسهوعلىجملاأركبهئم،بذمي

فقتلوهالعامةبهثار،المهديةتوسطفلما.الملحينبلادَالفرنجَيمئكأنصعىمنجزاء

.ا)+(جثتهوصلبوابالحجارة

وصم،بتابعهحللماالثافيروجرغضب،وأسرصاحبَهاقابىعلىالحسنُشولىولما

بسببإفريمةفيالاقتصاديةالأحوالوسوصاجهاضعففرصةمغتنماالمهديةغزوعلى

فؤصرةجزيرةفوصلصقيةمنصارضخماأسطولالذلكوأعذ،ا!افأعوامتوالي

)38(جرجييديبينواحضرواأهلُهفا"خذ،المهديةمنوصلمركبابهاصادفواحيث

هلفساْلهم،حمامضصالمركبفياووجدإفريقيةحالعنفسألهم،الأسطولمقام

يكنبأنصحبتهالحمامكانالذ!الرجلفأمر.شيثاَيرسلوالمانهمفحلفواشبئأمنهاأرسلوا

الاْسطولعنفساْلناهم،صقليهَمنمراكبَبهاوجدناقوصرةجزيرةوصل!نالمااننا!ه

قر،المهديةإلىفوصلالحمامُواطلق.القسطنطينيةجزاثرإلىأقلعانهفذكروا،انحذول

وقتالمهديةإلىوصولهموقار.بغتةَيصلأنبذلكجرجيواراد.والناسالحسنالأمر

يونيو543ء/22صفر)2النهارأثناءوصولهمفأخرتْهئتْهائلهرمحاانإلأ،السحر

الحسنالأميرإلىأرصل،فالهالخديعةانجرجيرأىولما.الناسفراهم،(م1148

وأما،اليهاوردهقابسصاحبرشيدبنمحمدبثأرطالباالأسطولبهذاجئتُانا:يقول

عنرحلالحنفانذلكومع.'00Iْll.مدةإلىوميثاقعهودولينكفبيتاأنت

(YA)

)04(

.292-192الص!بةالعريةالمكبة9/910اكاريخفيال!مل:الأئيرابن

نجدمةوالتحقالامبلادمنهاجرقدكان،(مهـ/5461152)تالانطاكيجورجهو

تميمماتفلما.العربيةيجيدوكان،وخرجهدخلهفيحكمهالذيالمعزبنتميمالزيرىالأمر

لهدثرالذىصقيةبصاحبفاتصلتميمبنيجيمنالانطاكيخافم(05ء/7011,)

مخوالا!ولعلىومقدْماصفيرأالثانيرجاربلاطفيعكلوقد.ظهرهاعلىالمهديةمنفرظحةَ

المهديةثمم()5541/1146طرابلىعلىاضولىالذيوهوعاما.أربمبن

مماالملينضطحروبهفيأفادوقد،الافرقىالاحلمدنمنوغيرما(مء/1148)543

رطةأنظر).صكاخاوأحوالإفريقيةطركرافيةعنعحيةوخبرةمعلوماتمناكبهأنبق

.3+(صالحاق

.392الصقلبةال!يةللكب!:أمارى.9/91الارفيفيال!مل:الأثيرابن
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محربعدافربفبةفيزيريبنىدولةانىوبذلك،النورمانونفحها،متخاذلاالمهدية

.م362ء/729صنةفيقيامهامنترنين

ومدارجه:الزاجلحمامرسالل

ورقباسميُعرفجدارقيقورقيعلىتُكعَبالزاجلحمامُيحملهاالتىالرصائلكانت

أنبا،تحويالتىالرسائلأما،سارةأنباءسَضنإذاكانتتُعطْرالرساثلوكانت،الطير

كان،هذهأيامنافيوكالبرقيات.بالخامرلةُيُسؤدينقلهاالذيالحمامُفكانسيئة

عنيخهافيسُتغنَى،الزاجلحمامُينقلهاالتىالرماثلمميزاتأهممنالشديدُالإيجازُ

بل،السنةذكرُيخهايرِدُولا،الألقابأوالتقديمأوالبسملةعباراتوعنالهواثى

يثبهلأئهبالنبارعُرفدقبقنجطتُكنبالرصاثلوكانت.والشهراليومبذكريُكتَى

إلىوتُثاتُطوىالرسائلُهذهوكانت.هاديا(باقه)كفىبعبارةوتُختتم،الغبارذراتِ

ذكردونتُرصَلالعادةفيالرساثلُوكانت.طيرانهاتُعيقَلاأنعليذنبهاإلىأوالحمامةجناح

الحمامةإطلاقمنقصيرةفزةبعدإحداهائطْلقحمامتينمعصورنبنومن،عنوانأى

.الأخرىالحامهوصولعلىالاعمادُأمكنهلكثأوإحداهاضثتْأذاحتى،الاخرى

الغذاءتغذيتهقبلولا،الممطرأوالعاصفالجوفيالحمامُيُطلقَلابأنالعادةُجرتكما

علىترنب،إليهالمرُصَلالثخصغيرشخصيدفيالطاثرُوغأنحدثوإذا.الكافي

به،تاممابايجازِْالرسالةظهرعلىويكتويسقيهفيُطعمهبالحماميعتنيَأنالثخصذلك

.)1"(رحلتهلاعتثنافالحمامُيُطلقثم

الأحمر،البحرصاحلعلىوعذابأسوانإلىالقاهرةمنيدرْجالزاجلحمامُوكان

يُدرَّجكانالتيالجبلقلعةِبرجَمصرفيالحمامآهلُأبراجوكان.السويسإلىالقاهرةومن

فيأبراجهمنئثبالحماممسارحُوكانت.مصروالشامأنحاءماثرإلىالرصائلحماممها

إلىكزةمنيُدزجالحماموكان.ونابلسوالقدسكالخليلالفلسطينيةالمدنصائرإلىغزة

.69واالاد!الباىاكاربخ!:الحبادي(41)

"2(ءمه07،!ا111,05

232-+2.يلإءبةالنطم:حنابراميمحن
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مسارحُتثبكانتدمثقومن.واربدوبيانوجنينوقاقوناللدطرلقعندشق

..تدمر)2"(إلىحبومن،فحلبفالمعرةفحماةحمصإلىالحمام

التاسعالقرنخلالالم!تعجلالبرلدلنقلالزاجلحاماستمالُتدربحيااننهىوقد

وقدا:يقولمء/8211418سنةالمتوقفالقلقثندي،الميلاديعشرالخاسى/للهجرة

.،)43(الآنالحمامتدريجُتعطْل

والمعلوماتالأنباءنقلفيالزاجلحمامُبهيضطلعكانالذيالهامالدوْرفانوهكذا

البربدبدوريكونماأشبهُهوالوسطىالقرونطوالالإصلاميةالبلادفيالسرعةوجهعلى

منوصلنامماما(الميمونالطائرو)على(برتيةَ)طثرعبارةَولعل.هذايومنافيالجوي

حمامُوتدكان.المستعجلةالرطئلنقلفيالزاجلحماماصتخدامأيامإلىترجِععبارات

عليهايُستدلالنىالخطيرةبواجباتهللقيامالإصلاميةالدولةفيالبرلدلصاحبعوْناالزاجل

عنمسؤولاكونهعنفضلا!و،والأخبار(البرلد)صابوهوالكامللقبهمن

التىالجهةفيالأميرأوللخليفةعيْناَكانوالأقاليمالعاصمةبينالرعيةالبربديةالمراسلات

الإقليمأحوالعنبتقاريرويوايخه،وال!لالولاةبأخباربانتظاممنهايزوّده،فبهايعمل

.)4،(الاخ!صادية

)42(

)43(

)44(

4393الأكس:بمالقلقثندي - riT / I.

.14/493المصدرننى

+ط!!اأ32505.

,Islam(New Edition), Vol.01 ,0691 Vol. III2لمه = TheEncyclopaedia(!

0,7191 London- Leiden

4391..P ,.K History of the Arabs, London,!ه!Hi

7291.Lombard. ,.M The Crusades. Oxford
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والمراجع:الممالر

.مء/13876791بروت،واناصعالثامنالجزآن،للماربخفيال!مل:الأئيرابن

.05132القاهرة،اليانفىس:الفغ،خاقانابن

اللطانيةالنوا!ر:ضدادابن،(تاريخ)بدونبيروت،الئامنالفْر،اللمةفيا!عى:يد.ابن

.6491القاهرة،الشيالالدينجمال!يق،ابومفيةواماصن

.1851-1848بدن،الأولالجز،الملربأبخارؤالمُفرباليان:عذاريابن

.1857يك،الصقليةالري!ةالمكيبة:م،أطرى

.مهـ/5891ا378تونى،الوهابعبدحسنىحن!يق،ابفيرطة:اتجافي

.6891جمرت،(اثكالجز)الأولا!لد،الحيوانكعاب:الجاحظ

.6691-65القاهرة،الثاكالجزء،000الياميالإسلامكاريخ:إبراهيمحن،حن

.0791القامرة،يلاملابةانطُم:حنإبراميمعلءبالاضنراكإبراهيمحن،حن

.7591بيروت،عباسإحانغضبق،اياللرخبرؤال!رالروصُ:الحميري

.7191بروت،وا!د!البامياكاريخؤ:مختارأحمد،الحبادي

تونى،الثافيالقم،الونةالإرييةالعربةا!ار6ؤور،ت:حنىحن،الوهابعبد

qll.\

.(ناربخ)بدونالفاهرة،الثافيالكاب،اليزنيةالإصلاميأافدود:فنحي،عمان

.(تاريخبدون)القاهرة،عئروالرابم،الثافيالجزآن،لإنثاصاعةؤالأضعغ:القلثدي

.م51385/6691بيروت،الثالثالجز،الدبمروج:المعودى

fء/367Iالفاهرة،الحامىالجز،الطيبنفح:المتري I A t i.

.3691الرداط،علوش!ق،الموئةالىُ:الإسممجهولمؤلف

!ثلاقمافأ!ب!تخلأجمضُ!مرتي!!ا
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)35؟3،6!(ببُبَشْتروبنيهحفصونبنعمرثيام

بقرطبةالأمويةالإمارةعلى

(م)315-267ء/289-088

التاصع/للهجرةالثاكالقرنمنالثافيالنصففيبقرطبةالأمويةالإمارةعلىتعاقب

،الفنرةهذهوفي.اللهوعبدُالمنذرُوابناه،الرحمنعبدبنُعمدُهمأمراءثلاثةُللميلاد

هؤلاءالمتثزينمعظموكان،أنحائهاكافةفيثاثراَعثرَخمسةَمنأكزتيامَالبلادُشهدت

مارِدَهفيالجلئمروانوابنُ،الأعلىالثغرأصحابُقَيبنورأسهموعلى،الموئدينمن

بكورة(Bobast)35بُبَشترُحصنفيحفصونبنُوعمرُ،الجوفيالثغرفيبطيوسثم

كبنى،العربمنكانواقرطبةإمارةعلىالقائمينهؤلاءبعضأنإلاَ،الجنوبفيريه

فيحمدونبنِوص!وارِصُفَالةبنِويحى،صرقطةفيتُجبوبني،إشبيليةفيحجَّاج

.إلبيرةبكورةضناطة

أصبابها.تقميالىالنظروتدعوتَلفتُ-الثوراتانتث!ار-ظاهرةَإلظاهرةهذهإن

.وجوهثلالةيومئذبالأندلىالثواركزةفيوالسببُ":الخطيببنُالدينلانُيقول

علووالثافي،...الدينعدؤبمقاربهمأهلهاوباْسالمعاتلوحصانةُالبلادمنَعةُالاْول

منبالأندلستحصلمَنإذكان،الطاعةلثقلالاحمالوقلةُ،الأنوفوشموخُالهمم

الضيقةعدالاصتنادوالثاك،لبعضالإذعانمنبعضهميأنفأيثرافاَوالبرابرةالعرب

ضربعلىالحريصالنصارىملكمنالاْعظموالمعقلالأشئمالجبلالم!والاضطرار

ضحفَكذلكالظاهرةهذهأسبابأهممنولعل.)1(،ببعضبعضهمالمسلمين

63صلأعلامأممال:ا!بابن(1)
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أبوكانحيثإلبيرةكورةفيكما.وظلاماتهاوالمِلَلالأجناسوتباينَ،المركريةالحكومة

دمشقجندَأنزلقد،م5125/743الأندلسوالى،الكليضراربنالحا(الحطار

01)2(طعمةَالعجممنالذمةأهلأموالثكَلهم"وجَعلَ

نصفمخواصتمرتإذ،مدتهالطولخاصةأميةَحفصونبنع!رثورةُوتكتسب

وقوميا،عصبياًطابحاَحركتهعلىأضفىممارَلُّهكورةفيوالعجمالموثدينولنزعمه،قرن

الآندلسداخلفيوأحلافهمداخلاتهوكؤ،بقرطبةالإمارةمقرمنرَ"لهكورةوقربِ

الحركة.هذهخطورةمنزادكا،وخارجها

فابن.فيهاكنباَفصنفوا،الأندليينالمؤرخيناهتمامعلىالثوراتُهذهاشحوذتْوقد

بنعمرِأخبارَفيهاارأيتُ:يقولالأندلسىأهلضاثلعنرسالتهفيالقرطبىحزم

مروانبنالرحمنعبدأخبارفيآخروتاريخ.وحروبَهوجيرَهووقائعَهبرْلهالقائمِضصون

فيفرجبنأحمدوكتابُ...والتُجييينتَيبئأخباروفي،بالجوفالقائمالجلئ

ومصدرُنانصلنا،لمالمصماتِهذهأنئئدَإ)3(..وأخبارهمبالاْندلسوالفانمبنالمننزبن

أبوالأندلسمؤرخيثيخُعيهااعتمدالتىأعدائهمصنفاتُحفصونابنئورةعنالرئيي

ابنيقبىُوفيه-والخاصىالثالثالجزان-(المقتبَس)محعابفيحيَّانبنمروان

صاحبمسعودبنعمدوعن،عيسىوابنهالرازىمحمدبنأحمدعنحيان

وعلى،الاْموىالبلاطرجادمنوكلهم،القوطيةوابنِ،سعدبنوعَريبِ،(الأنيق)

عندوالتحفظالحذرمنشثاَيستدعيمما،واحدةنظروجهةَتثلُرواياتِهمفانذلك

استعمالها.

الىبداي!تهامن،بعدهمنوأبنائه!ونبندرحركةلَغسنحاول،هذابحثتاوفي

أبرزعندنقفَأنعلى،(م315ء/289)الثالثالرحمنعبدالأميريدنيبُثرسقوط

حفصونلابنماكانأبعادونجاصةِ،حولهاالملاحظاتبعضلإبداءوالثطوراتالأحداث

في-الأغالبةالإفرقىالثمالفيتعاتجتالتىعالدولومداخلاتاتصالاتمن

افريقية.فيوالعُبيْديون،الأقصىالمغربثطلفيوالأدارسة،القيروان

./163الراهاطلة:الاْبارابن1901/0الإط!ة:ا!بابن(2)

.4/6-167الطبفح:المثري3()
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الرحمنعبدبنمحمدإماوتيؤلورثه6وبدأنث!أله:طمونبنعمر

(مهه)238-*52/852-6

(ملممه-5275/6)3-المنل!روابنه

الذي،الإسلاميجحفربنعر-بنبحمص-المعروفحفصونبنعمرُهو

وقد.كونتولقبَالفونسواسمَيحملالأعلىجعفرجا؟وكان،قوطيأصلمنينحدر

تمتلكالأصغوكانت.للأندلسالعرباقتاحبدابةفيعمر-والدجاجعفر-أسلم

رأيفيرُندةشرفيجنوبTorrecillaطُرلثيلافي)مالَقةمدينةمنبالقربمزرعةَ

بعدعمروالدُمنهافرْ،()"(دوزيذكركماح،ولولأوطحصنفي!،بروفنسال-لفي

جبالمنطقةالىأستهمعونزح،جيرانهاحدابنَ-الطبعحادوكان-ابنُهتَتلأن

Serraniade)رُندة Ronda)بُبَشتر.جبلسفحعندواستقر

بالسياطعمرَضرب"/ة!مح!ول(eiyo)رَيهكورةعاملَانالقوطيةابنيذكر

كورةمنأصلهخياطعدفيهاو!ار،الرستميينعاصمةتي!هرتالىضر،أحدثهلفسادِ

بأنهتيهرتنيوهودرُويوصف.موطنهالىبالعودةأصرعثم،يوماأربحينبقحيثر"لة

إعطاءمنيمكنناوهذا،الأكزعلىالعرمنعثرةَالابحةَحدودفيكانأنهأى،غلام

أض!"كانبأنهيوصفانهكما،(م025864ء/سنةحوالى)لولادتهتقرىتاريخ

نأومع.).(دوزيحسِبَكماأصنانهلإحدىفاقداَلا،الأسنانمفر!أيْ،،الثنيْة

كدهيع!لكانالذيالخياطزباثنأحدلنصيحةنتيجةَكانتتيهرتمنعرعودةَ

نأمنخرفاَلتؤهعادعحرأنإلىالمصدرنفىإشارةَإلأان،القوطيةابنُيذكركما،عر

جديرةإشارة"-أميةلبنىوولاوهما-تيهرتأصحابُاليقظانأببنوعليهيقبضَ

نأالمعروففن.ضصون)6(ابنلعودةالحقيقيالسببُهوهذاولعل،بالملاحظة

القرنطوالجداَوثيقةكانتبتيرتالرضميينوالأئمةبقرطبةأميةبنىأمراءبينالعلاقاتِ

.316صإمانيامد!لأربخ:دوزى.1/103يلاملايةإصابالأريخ:بروفنال-لئ()،

.7؟3صر،،ثوزي)5(

.ا؟.صلأندل!ا!ح"ريخ:القولجةابن)6(

122

http://www.al-maktabeh.com



ترلطهما.كانتالتىوالاقتصاديةالسياسيةالصالحبسبب،للسيلادالتايع/للهجرةالثالث

نإثم،القيروانفيالعباسبنىأمراءللأكالبةمناهضظعلىخيقوم،السياسيةالمصالحُأما

السودانإلىتيرتطريقعنالصحراءعبرالتجارةونجاصةنشطةَبيهماكانتالتجارةَ

"اعزفتْالرحمنعبدبنَمحمدَالأميرإنالصددهذافيالخطيبابنُيقول.الون

تيهرتساحبَأفلحبنَعمدَأنعذاريابنُويضيف.،)7(وسجلماسةتاهرتبطاعته

،،الرحمنعبدبنمحمدالأميرأرأيهعنإلأومعضلاتهأمورهفييؤخرولايقذملااكان

.(A)،بسجلماعمةمِدراربنووكذلك

بُبَشْترُحصنبهماحتل،رجلاأربعيننحوَلهجمعًالذيعمهإلىحفصونابنُعاد

El()8)إلتشورومنقل!النربإلى،ومالقةرُندةبينماالواغَ Chorro).

عيها،وضتُوقدومالقة.رُندةبينبُبَشترُاقلحةُسعيد:ابنيقول.منيعقديمحصنوهو

منإلأفيهامَنْيَخشىولا،تُراملا،الأندلستلاعأمنعمنروكانت،خرابوهي

بابانبها،منقطعةصْاءصخئاعلىيقعالحصنَأنالحميرىويضيف.ا()6ْالأجل

علىوالهبوطالطلوععندوطريقه،ا!يفالراجلُيسلكُهشِصْبمنأعلاهُماإلىيُتو!ل

مياهذاتُمرلعةسهلةالصخرةوأعلى.اGuadalhorce؟الحرشأواديالنهر

كثيرَ،العجمقاعدةَبُبَشْترُكانوحصن-الحذبالمالمفينبعث،الحجرتقطعكثيرة

كثيرحولهوما،خطيرةوحصونكثيرةقرىالحصنولهذا.والدواسيروالكنائسالديارات

الانبَذالآنجهاوصا.والزيتونالفواكهوأصنافالتينوضجروالكروموافاروالأشجارالمياه

.،)؟1(ذلكأكزعلىأتتْحفصونابنفتنةَفان،مماكان

العصاباتحربمننوعِضنفيحفصونبنُعمزُأخذ،المنيعالحصنهذامن

-AA)الطرقوقطع -./ ;'Y Yف!وتمادى،ر"لهكورةعلىمحمدالأميرعاملَوهزم،(م

الىوأحضره،تأمينهبعدالعزيزعبدبنهاشمُالقائدُاستنزلهأنإلى،سنواتثلاثَشره

.V22!لص)1(

.2161/المُمرباليان:عذاري(ابن)8

.ارفمحاضية،/1303الاصلابةابانجاريخ5:بروتسال-(لى)9

../13المزبطىقالمُيرب:سيد(ابن01)

.37عىالم!راروكل:(الحصري11)
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محمدضدهاضمقادهاححلةِفيالأعلىالثنرإلىمعهوصا،بالحثموألحفة،وأكرمهقرطة

حسَنا.بلاهضصونابنُفيهاوأبلى،أشطوريشملكالثاكوألفونسالقوىلبابن

غانم،بنمحمد،المدينة!احبيدملىمعاملةسؤمنلقيهوما،قرطبةالىصدتهوبعد

منالجبلعلىواستولىبُثترالىالتاليالعامفيضصونابنُ!ر،لهاثمخصماَوكان

بالتجوبيةالمعروفةَالعريفجاريةَوأخذ،هاشمنضبهقدكانالذيالتبورالرلف

والسإحليُشرَبينوالمعاقلالحصونكافةعلىوسيطر،نفوذهمنطقةُواتسعتْ.وتزوْجها

.وُتدْمير،)12(الجزيرةبينماملَكحتىا

ات!اعَيفسرجاورهاومار"لهكورةسكانالىضصونابنُوجْههالذيالنداءولعل

عنفطالما):ضصونابنُقال،3البيانهذافق،أنصار.عددوازديادَنفوذهمنطقة

العربُوأذلْكم،طاخكمفىقوحئلكم،امواممموانئزع،السلطانعلبكم

سكانُوكان.(،)13عبوديتكممنوأخرجكمبثاْركمأقومَانأريدوانما،واستعبَد"كم

والمعاقلالقرىمنأنكثيراَكما،بالإسلامالعهدحديثىالموئدينمنمعظمهمفير،لهكورة

فإن،ذلكوعلى.)"؟(ا!اورةوالكورر"دهكورةفيالذمةأهلمنالعجمعلىوضاًكان

الجماعاتوضد،بقرطبةالأموىالأميرسلطةضدوالعجمالموئدينتزعْمضصونابن

بامتيازاتوحظيت،الىالفتحبدايةمنذالجنوبكورفياشقرثالتىالعربية

.)01(العجممنالذمةوأهلللموثدينترقلموإئزالات

الناسضُطارمنكانواضصونابنأتباعَأنيذكرونالأندلسيينالمؤرخينأنومع

ذلكمعأنهمإلا،وبالغنائمالبلادبفتحيمنيمكانإليهلاجتذابهموأنه،وثرارهم

ضدكان،أنصارهالىوح!بتهضصونابنُبهاتحلىالتيالخصالمناعديذكرون

بالمالتجيءأيامهفيالمرأةولقدكانت...للحُرمةحاظأاليرةشديدَ،ا(!فهمتواضعاَ"

يطلبلأ...السيفعقوتهوكانت...أحديعزضهالامنفردةَبلدالىبلدمنوالمتاع

.12tصالقوطةابن)12(

.2IVY/عذاريابن()13

:جانابن9،0ص!يان:بلفبنبناللهعبد.601صيلأرضعور!:حودلابن(14)

.144حمهالمطرالركل:الحميرى5/9170اقى

.26صاللريااللمحا،-1801/113الإطء:الخطبابن()15
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وُيكرمُالرجالَويبر،ابنهمنالحقياْخذوكان.الث!كوىمنأكزضاهداَذلكعلى

(.0,1أعهمعفاعلجمقدروإذا،الثجعان

ابنغاراتنطاقُاتع،(م)273ء/886المنذرالأميرولايةمنالأولىالسنةوفي

الأميرعاملَأسَرإنهبللا،وجيانإلبيرةكورتيْفيحصونِوعدةَقبَرةفثصمل،حفصون

17))باكُهعلى ) Priego).وزيرَقتلقدولايتهمنشهوربعدانمذرالأميروكان

هاشمأ-ولعل،الإمارةأوهنمما،شخصيةلضغينةِالعزيزعبدبنَهاشمَوقائدَهأبيه

قبلواستنزالُهحفضونابنِترضيةُبإمكانه-كانحفصونبابنطيبةعلاقةعلىوكان

.؟(8)ثورتهاسفحال

وتظاهرابنُ.ر"لهعملمنتامرةفيحفصونابنَالمنذرُنازل،لولايتهالتاليالعاموفي

باْهلهقرطبةوقُالانجندهخاصةمنالأميرعنديكونأنعلى"ابطاعةبقبولضصون

وانسحب،بذلكلهالمنذرِفأمر،بُبَشترحصنمنمتاعهلحملبغلىمائةَوسأل،أوولده

البغالَوأخذ،ليلأبُبَ!ثترالىقامرةمنضرَّعهدَهنكثضصونابنأنإلا،العسكر

منيوماَوأربعينثلاثةبعدالحصارفيوتوفيببشتَرمحاصرةالىالأميرُوعاد.الثورةواستأنف

(OAيونيو275ءاصفر)بدايته ( Q AAA.)

عملىبناللهعبلىالأمير!لىفيضصونبنعمرخلافهاتم

(م003!/275888-129-)

(م)278!/198بُلا!ط!و!ةالىأ-

عبدأخيهبتدبيرسُمَّيكونوقد،بُبشرنيضصونلابنمحاصرأالمنذرالأميرتوفي

الأميرُوتعرض،ضبطهعناللهالصكرُوعجزَعبدُتفرق،وفاتهأثروعلى.2()ْالله

.2IVY/عذارىابن()16

.-2173صالابقالمصدر()17

.173صالسابقالمصدر()18

.31صا!ل:الخطيبابن2/79170-عذاريابن()91

.2/د23عذاريابن02()
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يناشدهاللهعبدَالأميرجعلمما،ضصونابنلهجماتمعهبقالذيالييروالنفرُالجديدُ

عملياتِهحفصونابنُفأوقف،قرطبةفيودقهأخيهجثماننقلمنقكينهذلكعنالكث

ضِيأولىفيولأه،وضهد-لَهضصونابنإرضاءالجديدلأميرمنوعاولةَ.الوقتبعض

واستمسك،قبولهعرُفاْظهر،الرؤوفعبدبنَالوهابعبدَمعهمُثركاَر"لهكورةَإمارته

والكورر"لهكورةفيالسبُلوَظعالغاراتِواستأنف،انتقضثم،شهورابالطاعة

هذهمنالاْميرالىيضجونالحاضرةأهلَجعلمما،قرطةأبوابِوحتىبللا،ا!اورة

الاقتصاديةالأوضاعتدنيالىوبالتالىترطبةالىالمواصلاتظعالىادثالتى،النارات

ئم،قائدَهوَقَتلَإستخةبكورةللاْميرعمرُجيشاَوهزم.الكوربقيةعنلإنقطاعها،فجا

ىأ،ذاتهاقرطبةأخذالىببصرهيرنووأخذ،بهاوانفرد4لهركورةعنالأميرعاملَطردَ

بننسه.الإطرةتوئيالى

والعجم،المولدينوبين،جهةمنالعرببينماالقنةُشبْتْ،الفزةهذهوفي

ابنعمربدعوةالذمةونصارىالمولدونوقام،العصبية،واستعسلواإلبيرةكورةفيونجاصة

الأيرعلىبالثورةصُقَالةبنيجيبزعامةإلبيرةعربُفام،الاْمربادئوفي.)!2(ضصون

صنةصدرفيحمدونبنَسوارَعلجمالعربُرأسُيجىمقتلوبعد،اللهعبد

رج!ان،وإلبرة4لهركورةمنالعرببيوتاتُإليهوانضوتْم،988اصيف5276

فيؤ!ن!اركهالأميرفاستحطفه،وأسهإلبيرةعلىاقهعبدِالاْميرِعاملِ،بجحدوأؤمع

بالمونَدينوأوقع.حفصونابنحصونمهاجمةإلىوتحول.سنوارفأطاع،إلبيرةولاية

ويستنصرونه،ويخلبونحفصونابنإلىينحازونجعلهم-مماالمدينةإلبيرة-وقعةفي

بُبَشرُ.بحصنهولاذ،ضصونابنُوجُرحعوار،هزمهموقد.اللهعبدالأميرطاعةَ

ضصونابنَصدمالصنهاجيضَريسبنيحيإن،بقولاذذلكإلىيشيرحزمابنَولعل

ذلكبعدوعاشبعدها،ل!سينهضصونابنُياْكلفم،الم!ثهررةبالضريةيدهافأبطل

ابنِقاثدُلهنصبهكينيفيغيلةَصئوارقتلانيلبثْلمثمِ.()22،سنةثلاثيننحو

بعدغرناطةعربإمارةَوولي.إلبيرةكورةفيالعربرئاسةفيعاماظلأنبعد،ضصون

بيبعذلكبعدغيلةَالآخرهوخُلأنالىجوديبنسيدُصاحبُهحمدونبنسوارمقتل

YM/.&)أصحابهبعضأيديعلى،سنوات YAlصعيداغرناطةاثرتولما.(م،

.305/المنش:حئانابن21()

(rr)32صالأعلامأطل:ا!بابن090صا!ربأنانجمهر6:حزمابن.
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حربفيجمودىبنشدُوجد.ضعل،عليهملهالحقديسألونهاللهالأميرَعبدَخاطبوا

هيبةَحفصونابنُوهابهاكورةكلمنقصدوه،قىِمهللعربوتعصْب،ضصونابن

أياممبحضفيدعاهولقد.وهزمهعلاهإلا!يَفقَهلمإذ،مار!مئنأحداَيَهبئهالم

الجلادأيامبعضفييومأوؤاجهه.عهوحاد،اليهاضصونابنْيُجْبهفلم،المبارزةالى

منهنحاهفا،الأرضالىواجتذبهذراعهعليهفألق،عليهوهجم،سيدفعلاه...

.أ)23(يدهمندرَفتنفذوا،سعيدعلىانقضمواالذينأصحابُهالا

AAA/.-)6نفسهالوقتوفي VVبينإشبيليةكورةفياخرىفتتةهاجت(،م

العربو!ةُوكانت،الموئدينوبين،حخاجبنوابراهيمخلدونابيبزعامة،العرب

.)"2(والعجمالموئدينعلىغرناطةعرببومةثيهةَاضبيليةفيبالمولْدين

النجيالرحمنعبدبنُمحبدُاللهعبدالاْمبرعلىبسرفسطةالعامنفسفيوان!زى

.2()ْولايتهفيآدرهاللهعبدالأميرفإن،ذلكومعالأميز،عاملَوثَلَ

فرصةمنتهزأ،ونفوذهسيطرتهرقعةمنيوسعحفصونابنُظل،الأثناههذهوقي

إستخة،أهلُواصتدعاه،أضونةوحصنِإسطبةحصنعلىفاستولى،اللهعبدالأميرضعفِ

برأيهالأميرفاستمسكايدهفيماعلىالولابةَوساْله،فعلماعلىللأميرعذراَواختلق

.)26(الثانيةعمرولايةَهذهفكانت،"مرادهالىوأجابه،أحسنهيبالتىالدخفي

ضصونابنَوأثرك،باكُهفيالمتزىمتنةبنصيدضدحملةالأميرجهْزولما

ضصونابنُاستولىثم.بالقتالوتظاهر،مَتْنةابنمعوتواطأحفصونابنُغدَره،فيها

حاضرةوعلى،ئيانةحصنعلىاستولىكما،،العرب!"غرناطةوعلىآضواديعلى

أجريلار3بابحدفيماعُرفالذي،(Poley)المنيعبلايحصنعلىثم،جئان

(27()Aguilar)،ِالحالةُوازدادت.قرطةكنبانيةعلىوالمطلتبرةغرلماالواغ

(TY)1155الداءاطة:الأبارابخا3030/المفى/.

.3/85المقى2(!ا)

.36-35عىالأفيرلربم:الحذرى(25)

.،3/5الممتبى()26

(IV)ارتمالحاضة،356صدوزي.
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نهرجنويطوالمعاقلالحصونكافةعلىييطرضصونابنُوأصبح،صؤأبقرطبةالاقتصاديةُ

اللهعبدللأميرعاملَلاشاغرتيْنوجيَّانإلبرةحاضرتا)وأقامتْ،الكبيرالواد!

2عليهما،) A).

ابنُ(Servando)شربنَذآنذاكبُلايحصنفيحفصونابنإلىلجأأنوحدث

فرحب،أاقزفهبذن!بأخيهحبسفيالاْصرعلىاحتمله"لحقدِقرطبةالقوصمنحجاج

منفصيرهاكطرفي،قرطبةأحوازعلىالمتواليةالغاراتب!ثناليهوعِدَ،حفصونابنُبه

ولم.)92(إتقاماَوصلَبهأباهالأميروقتلَ،الغاراتهذهإحدىفيوهبك،الثفرأطراف

.3()ْقرطبةفيالمستعربةالنصارىلدىيُذكرصدىضصونلابنشربنَذلانحيازيكن

،م276098ء/شةفق.الحاكمةالاْسرةداخلالخلافاتُسؤاَالوضعَزادومما

عدوالدُ،محمددر،السطرثوأنجيهعمدالعهدولي،الأميرولدئبيننزاعِأثروعلى

قرطبة.إلىفعادوالدُهأمنهثم،بُبَثزُحصنفيحفصونابنعدولجا،الناصرالرحمن

علىللقيامويداخلُهحفصونابنَيخاطبأنهويزعم،بهيغر!ظلأالمطرفأخاهأنإلأ

شؤالا0)أخيهاغتيالعلىأقدمالمُطرفأنإلأ،يثب!لمذلكمنشيئأأنومع،أبيه

ابنَهاللهعبدُالأميرُقتَلَ،سنواتببضعذلكوبعدم()31(.198يناير277ء/23

وسلطته.الأميرصهيبةأضرَّذلككلأنفيشكولا.المُطرف

م،5278198/عامنيونفوذهسَطْوتهذروةبلغضصونبنَعمرَإنالقولويمكن

الأميرسلطةُتَعْدُولم،الكبيرالوادينهرجنويماوالمدنالمعاقلكلعلىعندثذيسيطراذكان

وتوليعليهاالاستيلاءنيآنذاكضصونابنُطمعالتيقرطبةمدينةَالأندلسموسطةني

أحمدبنإبراهيمَفكاتَبَ،العباسييندصةالىالميلَيُظهرعندئذنراهإذ.فجاالإمارة

ابنُوأجابه.بالهداياولاطفه9العباسلبنيإفريقيةأميرَ،(الثافيابراهيم)الأغلبى

الىيصبوكانشكلاحفصونابنَإن.ا)32(فيهوطمع،هدتهعنوكافاْه،الأغلب

(TA)3/39الممى.

.29،201صالابقالمصدر)92(

.1/371الإملايةابانباداريخ:برونمال-لئ03()

.2/224عذارىابن.2rev/الراءاطلة5/1120الممش1240صالقوطيةابن)31(

.3/39المثشَ!)22(

(rr)69001-عىالسابقالمصدر.
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ولائهباعلانذلكعلىالشرعيةوإضفاء،إمارتهاوتولم!،قرطبةعلىالاستيلاء

الواغفييكونأنأكطْ،أفريقيةفيأميرأكالاْكالبةالأندلىفيلهميكونوأن،للعباسيين

العباسي.للخليفةاحميبولادمستقلاَ

ابنلملاقاةبنفهبالنهوضاللهعبدالأميرترارَفإن،الحرجةاللحظةهذهوفي

إمارةلمصيربالنسبة،وحاعاجريئاَترارأ-كانوزرائهرأيَذلكفي-مخالفاَضصون

ندلى.Aافيأميةبني

قائدومعه،رجلألفَعثرأربعةنحُوقوامهاقوةِرأسعلىاللهعبدُالاْميرخرج

المرتفعاتنحوحفصونابنعنالانحرافَرأىالذىأميةبناللهعبدبنُالملكعبدُالصكر

فورأالعدولقاةرأىالذي،عبَدةأدبنمحمدبنُأحمدُالرأيهذافيفخالفه،القريبة

ضصون،ابنمعالقتالُووخ.برأيهالأميرُفأخذ،ضعفعنينمُّقدانحرافأيودون

بو!ةالمعروفةالوقعةهذهفيضصونابنُفهُزمعددأ،الأميرعسكرضنعفَعسكرهوكان

ومنه،بهمعتصمأبُلايحصنإلىوفر(CAAايونيو278ء/13الأولربيع)كرةبُلاكط

حصنقرباللهعبدالأميرانتصارَإنببشْرقاعدتهإلىوم!فا،إستحةإلىمسرعاَمضى

ذإ،الأمويةالإمارةعلىضصونبنعمرقيأمت!اريخفيتحولنقطةأعتبارهيمكنبُلاي

إستجة،ومدينةَ،بُلايحصنَالاْميرُوحاز.بعدهخفكيانهاعلىالداهمَخطرهإن

الذىالكبننيضصونابنُوأخفق،زروعهاوانتسفبُبثئترحاصرثم،جيانوحاضرةَ

بعدأنهالىدوزيويثير.قرطةالىعودتهاطريقفيالث!عابأحدفيالأميرلفواتنصبه

بحرار؟كمايُستقبلونالأغلبابنالىمبعوثوهيَعُدْلمبُلاىفيضصونابنُبهامُنيالتيالهزيمة

فيالتدخلمعهعليهيتعذربما،افريقيةنيشغولالأميرإنلهميقالوكان،الابقفي

.(rt)الأندلسضؤون

الأميرثكره،الفغوليبأنهعَبذةأ!بنعمدبنأحمدبايعالع!كرأهلُونؤه

ثلاثولمدة،هـباستمرارالكفالقاثدِهذااسمُوببرز.والقيادةالوزارةخطةَوولأه

تثبيتفيكبيرفضلوله،جليقيةوضدالم!مزينضدالصوائفقيادةفي،سنةوعشرين

أعمالَ(مجموعةأخبار)!احبُويوجز.تاريخهامنالعصيبةالفزةهذهفيالإمارةدعائم

انتصفَشهورةوقاخُالثوارمنوغيرهحفصونابنعلىاولهفيقولعبدةأدابنالقائد

367.صدوزكلي)34(
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نواحيبعضَوجى،بَلاىحصنمنحفصونابنَوأخرج،عليهمِوأرر،معهمفيها

فيإقرارهممععليمضُربتْأموالِبَعْثةِعلىآخرينقوماوصالح.الثرق

عامجليقيةضدقادهاصوةفيعبدةأ!إبنالقائدُاستُئهدوتد.3(أاومواضعه!

ضصون.بنع!رُفيهاتوفيالتىالحنةفيأي،م503179ءا

حفصونبنعمردنمرالىبُلايولعةب-من

`(AVYAء/28699-198-)

يعا،صانتقضأنيلبثلمثم،السمضصونبنعمرُطلب،بُلايوقحةأثرعلى

إثرفقدهاقدكانالتىوالمعاقلالمدنبعضَواستردْ،عصيانهفترةطيلةذلكضلماكعيرا

عاملَوكَلَ،استجابالذيضصونابنَواستدعواالبيرةحاضرةأهلُوثار.الوقعة

ابنُسيدُأميرهاإليهفخرج،العربكرناطةمدينةإلىتقامثم،الكورةفياللطان

ابنُقصد،الانتصارهذاوبعد.هزيمتهإلىأدىمما،المدينةبابعنبتعداَجودى

كورةعنفضلأ،وجيانالبرةكورتاوصارت،عليهافتعبجيانحاضرةَضصون

التاليينالعامينفيالاْميرُوجفز.ئلايوضةمنقطواحدعامِبحدقبضتهفي،ر"له

.البيرةحاضرةُواشُردث،ضصونابنضدصائفتين

عبدبنالملكعبدَالقاثدَاللهالأميرعبدابنُالمُطرفُقتل،مسنةوفي

بتحذلكقبلالعزيزعبدبنهاضمبالقاثدالمنذرُعمهضلقدكماكان،أميةبنالله

الإمارةأوضاععلىذاتأثرسيْىءكانتالاْعماكهذهمثلأنفيشكولا.صنوات

وهيبتها.

وقبض،الخضراءالجزيرةالىصائفةم5284/798عامعبَدةأربنُأحمدوقاد

علاقاتقيامعلىيدلوهذا.حفصونلابنالعُدوةبرمنالميرةَيجلبونكانوامنعلى

حصولهعنضضلأ،الاْقمىالمنربضمالفيالاْدارسةمراءوأحفصونابنبيناقتصادية

.)36(غاراتهلمواصلةالرجالَيجندضصونابنكان،العدُوةبرمنالميرعلى

.151عىمجموعةأضبار:الاسممج!ولشلف)35(

.3121/اقبى)36(
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285Aء/عاموفي 9 Uصاحبالقَ!وكلطبُبنعمدمعضصونابنُتحالف،م

خيانناحيةفيالأجماععلىواتفقا،اللهعبدالأميرضد،المولدينمنوهو،الأعلىالثغر

بنفسهالحضورمنبنمكنلملُبابنأنإلا.المعافدةلننبمضصونابنعملمن

ابنلُبْابنَهرصلوأ،برقسطةالمنئزىالنُجيبىالرحمنعبدبنعمدبمحاربةلاثغاله

فورَ!رقطةالىمسرعألبعادإذيتمْلمالاجماعأنإلا،حفصونبابنللاجتماعمحمد

أما.()37(م898امحوبر5285/رمضان)سرقسطةمدينةظاهرفيأبيهبمقتلحماعه

ناحيةالىلهكانتكزاةمنم!نصرفوهواأبيهوفاةبنبأل!اوافىالرعولإنيخقولالعُذرى

الثاثريناولَ-كانمومحطبنَلُب-ويهههذابُجاأنيُذكرومما.،)38(ج!ان

صرقطةوملك،الأعلىالثغرفياننزىقداذكان،الرحمنعبدبنعمدالاْميرعل

سنةشتَىقبائلَمنسرقطةعربَوقتلم،هـ/257871صنةوتُطيلة

م)AVt.)93هـ/026

عبدالاْميرضدوظاهروهضصونابنَحالفو!الذينانولْدينمنالثاثرلنبينكبارومن

والىالذي،جئانكورةمنيليهومماضُم!انبجبلالمت!زىالاليَةبنأميةبناللهعبدُ:الله

بكربن!كيىبنُوبكرُ،"(ضصون)ْبنعمربنجعفرمنابنتَهوزوجضمونابنَ

حفصونابنَحليفيْهوواصلوالعجمللموئدينتعضبوالذي،مريةلثتالمتز!ا

ناحيةفيالعربعلىوالعجمالموئدينبدعوةقامالذىشاكربنُوخيرُ،)؟4(والجليِّق

الثائرُهذيلبنُوسعيدُ،حمدونبنسوارضدضصونابنَوظاهرَ،)2"(جيانكورة

،)3"(حفصونبنَعمرَعاقدوقد،جيانبكورة(Montel6on)المُح!لونمجصن

ابنَوحالفالعربعلىالحجممعمالوقد،باكُهالثاثرُبكورةمتةبنوليدبنُوسعيدُ

.)(4(حفصون

.127عىالابقالمصدر)37(

.36صالحذرى)38(

31.صالابقالمصدر)93(

.13901-المتتى)04(

(ti)16صالابقالمصدر.

.24صالابقالمصدر)42(

.24صالابقالمصدر)43(

(U)26صالابقالمصدر.
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(م5286/998)ضصونبنعمرلنصر-ج

نصارىالعجمَوباطن،النصرانبةحفصونبنعرُأظهرام286ء/998شةفي

وكان.)04(بهمالظنوأساءالمسلحينعلىوتعضبوفضلهموإلدهمواستخلصهمالذمة

الذيالتاكرفيالخليعبنكعوسجةالموثلىينمنأنصارهبعضُعنهتخَّلىأنذلكنتيجةمن

عنضصونابنُارتاولما.عندهالأثيربنأصحابهمنأنتَلةبنويحي،وحاربهعليهخرج

وأخذ،المسلمينلدىهيبتهمنالكثيرَوففد،ضدهالجهادَ،الفقهاءأعلن،الإسلام

الردةببشترُبشْتْروإلى،والمشركوالمُلحدوالمرتدالكافرباسمإليهيشيرونالمؤرخون

محمدابنبنأحمدبقيادة،وضتاءصبفاَضدهتواصعلتْالغزواتِأنكما،الث!ركوقاعدةِ

نأكما،(Samuel)صامويلاسمَارتدادهبعدلنفسهاتخذعمرإنويقال.غثدةأ!

(Argentea)أرج!يةاب!طُوترهبنت،شا(olumba)كولومبةاسمَاتخذتزوجتَه

علىوعؤل،الكناشتشييدفيضصونابنُجذكما.)6"(الأدبرةبأحدوالتحقت

المسل!ين.دونالنصارى

مخوبعدكثيرأترددتْحفصونبنلحمربالنبةالإسلامفيوالارتدادالتنمرخهمةَان

نث!بعدتبئيناذ،حفصونآلحركةعلىوالقضاءبُبَشزُسقوطبعدأ!،شةثلاثين

بتشييداتماَمهأنكا،النصارىص!نةعلدُفنأنه،الأندلسيةالمصادرُتقولكا،تبره

ابنَهأنذلكالىأضف.)47(ردتهعلىالأدئةأتوىمناعتُبراللساجدوإضارهالكنائس

نأوزعمابالنصرانيةيدينكانوالدَهأنأبيهوفاةبُعيْدنصازى.بُبَش!رأبلغجعفروخليفَته

.،)18(يُظهرهولاذلكيعتقدكانأباه

علىعولIبقولهضصونابنتنمرقضيةالىيشيرالخطيبابنَنجدُ،المقابلوفي

عرُابنيكونأنالمستبعدمنإن.)91(آباثهادينَدينَهم-زعموا-وتقلد،النصارى

.128صالابقالمصدر)45(

/rVVالإصلابةابيخالاربخ:بروتنال-لى.385صدوزي(46) I.

.217-/56المقبس()47

4(A)913صالابقالمصدر.

.32صالأ*ما!ل)94(
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جعفر،ابنُهذكركما،الجائزمنأنإلا،الإسلامعنإرتدادَهالملأعلىأعلنقدضصون

ارتدادبينالتوفيقُيمكنفكيفوإلا.إعلانهدونذلكومحَمَالنصرانيةَاعتنقتديكونأن

البصؤصاحبادريسابنِالقاسمبنلابراهيمبالخطبةذاتهالوقتفيوقيامِهضصونابن

اشيلية،علىالمتعفبالعرلماالزعيمحجاحبنابراهيممعبالتحالفقيامُهثموأصيلا،

أمرُلوكانأنهذلكإلم!العُبيديين؟اضفلثيعةبالدعوةسنواتببضعذلكبعدوقيامه

المسلمينحم!ةلإثارة،حيةفياستغلالاكبرَاللهعبدُالأميرُلاستغله،صحيحاارتداده

ضصون.ابنضد

يدلفانماشيءعلىدلْإنْ!تنصُّرهابعدضصونابنموقففان،أصرمنيكنومهما

الجهاتبمختلفالاتصالالىذلكبعدبادرإذ،شخصيتهفيالثباتوعدمالانتهازيةعلى

والفرنسقَيبنيمعمداخلائهعنضضلا.بقرطبةالإمارةلتقويضععهاالتحالفبغية

ادريسبنالقاسمبنبابراهيمحفصونابنُاتصل،وليونأشطوريبثىملكالثالث

الاْراضيفيالقائمةالمساجدفيلهليخطبَ،الاْقمىالمغرببثمالوأصيلاالبصرةصاحب

.5()ْالأندلسفيحفصونابنلسيطرةالخاضعة

حجاجبنابراهيممعحفصونابنُتحالف،(م)287ء/009التالميالعاموفي

اعتبارهلرد،ا.()وصاهرَهبللا،العربيةالاْرستقراطيةزعماءمنوهو،باشبيليةالمتزى

فيباشبيليةاصتقلقدحجاجبنابرايمُوكان.()2ْتنصرهعنتيلمابعدالمسلمينعد

ثم،خلدونآلمنالحكمفيبثريكئهفتكأنبعد،م009ء/أواثلYAIعامأواخر

علىواتفقا،()3ْاستماهإذالصاحبهيُمامنهماواحدفصاركل"ضصونابنَعاقد

شوكةُقريتْوالرجالبالمالضصونابنَحجاجابنُوأمد،العامذلكبقرطبةالاحتلال

)05(

)51(

)52(

(or)

الاصلايةابنياداريخ:-بروفناللئ..هصالربأنابجمهر!:حزمابن

17-378/.

.415عى،2ولالمجلدفيالآندلىعنالحاصالفصل،ميرانداهوك!

Islamلمهdge HistoryكأCambr

.374صدوز«

.3/92iالمقنبى
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مسلمأدبنفجيلالشريفَالىخيلهقاثدَحجاجابنُاليهفبعث(.)"ْضصونابن

ابنأملمنقؤىمما،الأمرقواتعلمبدئياانتصارأضصونوابنُفأحرز،الذوفي

!أابنبقيادةالاْميرشاتمعاللقاءضصونابنُأعادولما،قرطبةاحتلالفيضصون

بالفشلحفمونابنُباءاللقاء-معاودةبعدملهفجيلنصيحةَبذلكنحالفاَ-عَبدة

الرحمنعبددون،عندهالمرضهنَعرأخيابنَاللهعبدُالأميرُخَلَ،الأثروعلى.والهزيمة

لهوصُخلبل!،ابراهيمأبيهالىمُكرماوأعيد،تافرجالذي،حجاجبنابراهيمابن

الطاعة،الىأبوهافاسنجاب.)..(قرمونةعلىلأخيهوسخل،اضبيليةعلىأببهحباةفي

وأما،ضطوالمعاونةالمناصرةمنحفصونابنوببنلينهمابَحلأأنذلكعلىواشفرط

الله،عبدالأميرأفرضي،ورعيتهلنفسهمنهنظراَ،حلهاإلىيُجبْفلموالمواصلةُالصداقة

نا،حجاجوابناللهعبدالأميربينالاتفاقهذانتاثجمنوكان(.،)6ْبذلكمنه

اليها.والنربإث!ببيةطريقبانفتاحالاقتصاديةترطبةأحوالُتحثنتْ

عبدالأميرحياةمنالأخيرةالعشرالحشراتفيالمبادرةزمامَضصونبندرُقدلقد

اسزدعَبدْةأ!ابنعمدبنأحمدالقائدلاطوبفضل،أحلافهفييتوفقْولم،الله

بُثر،لناحيةكزوَهاالأميرتواتُوواصلت،()7ْوبَسْطةوأرضذونة،جثانالأميرُ

منها.القريبةَوالضياعَ،الكناشوأحرقتالزروعَفاْفسدت

والعُبيْديونضصونبند-عمر

وانىأياَ،ترطبةأمراءخصوممناصرةالىوتطلعِهضصونابنانهازيةعلىيدد"ومما

أهلكونمنبالركم،بافريقيةدولهمقيامفورَبالعُبيئديينالأتصالالىمبادرتُه،كانوا

)!،(

)56(

57()

.402'91!2/عذارىابن

.301صالعذري

.31؟-3/912افى

.rA./9+-1الإسلابةإصبانجالأربخ:بروتاللئ
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اخاطبم792ء/019سنةفق.المالكيافّىالمذبأتباعأخلمىمنالأندلس

مثنرجليْناليهووخهوا،الأمريةأضدادَ،بافريقيةالثيحةملوكضصون،بنُأعمرُ

وأقاما،دعوتهموإقامةطاعتهمالتزامعلبالحمنوخاطبوه،نجلعاتمذهبهُميُعتقد

إلىانتخهاهديةمعطووجَّهوصرفط،،حروبهمنكثيراَحضراحنىعده

وضعفيحكهمنالأولىالسنواتفيبكُنلمالمهدياللهعببدأنإلأ(.صاحبماأ)8ْ

حكه،توطيدفيعندثذالمهديلانثغال،ضصونلابنمادىِعونِأىتقديممنيمكنه

وصقية،،النربوطرابلس،وتهرت،القيرواننيواجههاالتىالعديدةالثوراتوقعِ

الأمرباديءمنصرمأاهمامُهاذكان،ممرالىتجهيزهافيضرعالتىبالحملاتلانث!غالهئم

ضصونابنمداخلةَفان،ذلكومع.المغربدوناثمرقعلىاليطرةمحاولةالى

وجهعلىالثالثالرحمنعدَالأميرَوخيقه-اللهعبدَالأميرَجعلتللعبيديين

نعرضدونوالحيلولةِ،ضصونابنحركةلقمعحملاتهمنيضاعف-الخصوص

كانواالفاطسيينان.العبيديينقِبَلمنخارجيِغزوِلخطرالأندلىفنالاْمويةالامارة

ضد.افريقيا)9.(شالعلىالسيطرةُلهمتمتْلوترطبةإمارةعلىحقمياَخطراَسيثكلون

حزمابنُيذكر.الأندلسييئمننفراليهمونزع،دولتهمقيامانبالمالأندل!الىوصلت

لحق-إنهويقول-قيبنلب-الأعلبالثفرتَيبنيمنوهو،الأقلعلىواحدِاسمَ

.6()ْافريقيةفيبالشعي

مناثنينمعتحالفَهجددْ،العبيديينضصونابنُفيهخاطبالذىالعامنفسوفي

باغُهبكورةمثتنةبنوليدبنصعيدوما،رَ"لهكورةمنالقريبينالمولدينالثائرينكبار

الحصونعلىالغاراتضنفيفاْخذوا،جئانكورةمنالمُنتِلونبحصنهذيلبنوصيد

عسكرفيكانواالذينالطنجيونالبربرُمر،النزواتإحدىفيانهويلاحَظُ.للاْميرالموالية

الرجالصيبالجانبيئقيامعلىيدل،مما،)؟6(وحليفْيهحفصونابنالىوامخازوا،الأمير

.الحُدوةبرمن

(OA)

)95(

.32صلأعلامأ!ل

.911صالوسبطا!رؤإبايخالأريخ:(ه.أع4llaghanاوكالاطن)

.305حاالصبأنابجممص6:حزمابخا

.2/221عذارىابن3/1470اه!
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الله(لدين)النامرالثاكالرحمنعبدإماوة

f('6w1-ا-).0535/129

والآندلس،اللهعبدِجدهوفاةبعدالحكمَمحمدبنالرحمنعبدُالشاب"الأميرُولى

نارها،ومُضرمُ،بالأندلسالفتنة"رأسُحفصونبنعرُرأسهموعلى،بالثائرينتموج

الثائريناصتنزالإلىهئهالثاب،الأميرُفصرف،)62(.والمولدينللعجمالحصبيةوركنُ

خطرظهوربعدخصوصاَوأوهنَها،الإمارةاقتصادَشلَّالذ!،انشائهمطولبعد

فقدالجديدُ،الأميرانتهجهاالتيالياسةأمالهم.حفصونابنومداخلةِالعُبْيديين

حملاتِبنفسهوقاد،ومنَاهمبالاستسلاملهمنداءوجة:والحزمالمداراةبينجمعتْ

ابنيقولوكباثمارَها،أتتْالمداراةعلىالقائمةَالياسةَهذهإن.م!نهمانحالفينضدسنوية

وارخهن،طائفةفهادناالسياصةهذهفيمئرزاًكانالرحمنعبدالأميرَفان،الخطيب

قومهبينمنفاصتأثر،أخرىباليفوغلبَ،أخرىحضرتهالىواستنزل،أخرى

.(أ)63الهرَجمنالجهاتوخلو،بالهدؤ

حصنصاحبُهذيلبنُسعيدُواستسلم،إستحةفُتحت،إمارتهمنالأولىالسنةفق

وج!ان،إلبيرةكورتيبينالمواصلاتفيبتحكمكانالذى(Monteleon)المنتلون

حصنصاحبُالث!اليَةابنُاللهعبدُاستلمكما،القبليالأندلسمرفأبخانةوبينوبيبهما

.أيوبابنُعمرُحفيدةواسر،إلبيرةقربحفصونبنعمرُوهُزم،شُحنُتان

ابنأحمدُنجهااتزىكانال!اضببلبةاتنُحتْ،(م)1053/139النالبةالسنةوفي

الانفصاليةالحركةعلىالقضاءُتموبذلك،ضصونابنَوظاهرَ،حجاجبنيمنمسل!ة

عريحليفِمنحفصونابنُوحُرم،عشرسنواتلمدةاشبيليةفيحجاجبنوتزعَّمهاالتي

عليه.الضغطمنويخفف،يؤازره

11r(1034ء/يونيوٍالقَعْدة)ذوالخضراءالجزيرةمدينةَالرحمنعدُالأميرُودخل

إلىيفروخهاالبحريةالمراكبمنعدةوأصحابهحفصونابنلماردساحلهافيوكان9

(U)95؟1الِراءالطة:الاْبارابن/.

63صالأعلاماع!ل:الخطبابن)63(
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الفسقهُوتدكان...التوسعةإأعظمبهافيتعون...والتجاراتاليَرفيالعُدوةارض

ضفةالى...ضيدت،عليهاوقبض...خلفهمالجندَفاْدخل.البحرفيبهانجَوْا

بالجزيرةمقامهعندالرحمنعبدالأميرُنظرثم.أ)"6(يدئهبينجميحُهاواحرق،البحر

منجملةفاصتدعى،العدُوئيناهلعلىضبطهوشذ،البحرأمرإحكامفي"الخضراء

بصنوفوشحَنها،الجزيرةببابفاْقامها...وغيرماواضبيليةمالقةمنالبحريةالمراكب

فيبالتجولالعرفاء،أوأمر...البحرحربوآلاتِالنفطَفيهاوأعذَوالعُدد،الأسلحة

ابنعنالبحركلهًامرافقِوقطعِتُدمير،حدإلىالخضراءالجزيرةحدمنكلهاالسواحل

منذالبحرَفلَك،قطالطاعةلاْهلإلاجاريةَالبحرفيتجريَوالا،وأصحابهحفصون

وحصونه،كفهالساحلعلىبذللثوغب4َفيهانحتلفةالسفنضررَوأمِنَ،الوقتهذا

اهماماَالرحمنعبدُالأميرُأولىلقد.")65(ذلكرفدوأتبا!احفصونآلَالاْخابثَومغ

ملوكُتعفبومنها،للأساطيلصناعةِدارَالخضراءبالجزيرةوأنشأ،الأسطولىلتعزيزخاصاَ

.)66(المغرببلادمنعليهتغفبواماعلىأميةبني

ضأفهامنالخضراءكانالجزيرةمدينةفيالناصرُاتخذهاالتيالتدابيرَهذهفإن،وهكذا

ضدتدابيرَوقاثيةأنهاكانتكما،العُدوةبرمنعنهالإمداداتوقطعُ،ضصونابنعزلُ

وأوضتْالمغربَم992ء/129سنةفيصتقدقواتهُموكانت،العيديينخطر

)67(--..
برلاله.

أحمدُصقليةجزيرةفيالعيديينعلىثار،صنواتثلاثولمدة،الفترةهذهوفي

.القيروانفيالأغببنيأمرالميفعلكماكان،العباسيللخليفةودعاتُرهببنُاللهزيادةُ

الأغبيقُربابنبينالكنابةُترددتْ،م159-21034ء/فيهاا:حيانابنُيقول

والناصر،وتقويتهإمدادهالىالناصروبين...الثيياللهعُبيْدعلصقليةبأرضالمتزي

الله!عبيدُظهرأنإلى،بصيرتهمؤكداَعزيمتهشاحذاوبحيبما،حالهعنمستخبراَيَلوله

.5/87اقى64()

AAصالابقالمصدر)65( - AV.

(1i)74-73صالم!را!وكل:الحصري.

(W)19عذاريابن/!i.
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عدُالأميرُانتهجَهاالتىالتيوعدمِالحذرصياسةَإن.،)68(أمرُهفزالعليهظيل

ترميفى،ك!دادبنمَخلديزيد!لطإزاءبحدفماان!خهاالتىالسيمةنفسُهيالرحمن

كانقُربابنَأنذلكالىأضف،الثاثرينوضعمنالتأكدقبلايورطعدمالى

بقرطبة.أميةبنىلأمراءلاللعباسيينولاؤه

ابنُ!ب،(م)3053/5-169الرحمنعبدالأميرلولايةالثالثالعاموفي

وحاجبُه،اسحاقبنُيجيالناصرووزيرُهطبيبُلأنهمفاوضتَهوتوثى،الصلحضصون

ممقحيانابنروايةفيأنإلاأ)96(عندهموثوقاَلحمرَصديقاَوكانااحمدبنُبدرُ

و%نهم،الصلحفيراغبينغيرَكانوا،وأبناءهعرَأنيذكرُإذ،التناضىمنشيئاَذلك

مَق!مبنجعفرراسهبموعلى،النصارىحفصونابنرجاليأكابرتِبَلىمنعل!حُملوا

(Maximo)،طلبفيعمرَفرغبوا،اصحاقبنيحيداخلهضدبُبَشرُ،أصقف

فق:حفصونابنصالحفيتكُنلمالعامةَالأوضاعَبان،أمرمنيكنومها.الصلح

ابناتصالظعمعلذلكفكان،الأنلىلسفيالوباءووخالقحطُانتثرالعامذلك

ذرعأالناسُوضاق،النبهتقدتعرَأنكما،شكدونأثرُهالحُدوةببرضصون

التى،الحازمةالأميربياسةأحس!واكما،الزرغوانشافوالحصارالقتالتواصل

انقطعالذى،ضصونابنُمقدمتهموفي،الإمارةعلالثائرينكافةِاستشالاشهدفت

الع!ديين.منسماعداتعلالحصولفيأملهكذلك

لاالأندلسمؤرخيِأنالفربومن،الصلحضروطَعرمعإصحاقبنُيجيقرر

روايتهممنويُفهم.ضصونلابنصخئةَكانتأنهايبدوالتى،الثروطهذهيوردون

ذريتَهضحللهالناصرعهدَوأن،حص!نأومتينواثنينوبماثةِببُب!ثشاحتفظضصونابنَأن

الأميرُمنحهداخلكالذيباستقلالٍإحفظضصونابنَفإن،أخرىوبعبارة.بعدهمن

وتمسكبالاْماناغتبطحفصونابنَأنالمؤرخونويذكر.سرقطةفيتُجيب6لبعدفما

العامفيأبذةمدينةعلىالأميربعاملضصونبنسلمانُغدرولما.بثروطهووفىحياتَهبه

بنفهوخرجالهسةمنتبرادرَأنإلا،ذلكعلىبتحريضهدمرأباهالأميرُاش!،التالم!

مدينةعلىالكرةَسلمانُأعادولمابُبَشْرُ.فيشهوراَوحبسهاستنزلهأنالى،ابنهلقتال

.5/101افى)68(

.-13؟2صالابقالمصدر)96(
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ي!..2صء
اهـ/503شعبانا6فيتوفيحيث،ببثترالىوعادا!لْانالىئيةUابوهحاصره،ابذة

الخامةَيناهزُكانولحفه،عاماأربعيننحواسترتْئورةِبعد،7()ْم189فبراير

تملكعلىمنهمثلاثةتعاقبَ،أبناءأربعةَخففوقد.وفاتهعندالعمرمنوِإلخعسين

الىالولايةُآلت،الوِراثةسانبينهمفمانزاعوبعد.وضص،وسلمان،جعفر:بُثر

عدالأميرعلىالخلاففيهاأظهر،السنةونصفسنتينلمدةببُثترَحكَبمَالذى،جصر

أعماله،علىلهابالتجيلالاْميرمعالصلحمنلهأبوهفعلهمايُقذرولم،الرحمن

ا!ميرَوضارك،؟!ذةعنا!ميرُاصتنزلهضد،سليماقأما.71()،لعَقِبهبعدهذلكوإمضاه

جليقية.فيهلكزاةِق

نأبعد،مليلةقرب،بمورمدينةعلىالبُيْديوناستولى،م503ء/179سةوفي

حيثالأندلسإلىشدذريةُولجاْت،المهديإطاعةَصالحبنسيدُأميرُهارض!

العامأواخرفيالبُيْديينأيديمننكُوراستردواثمشهوراَبمالقةواستؤواالناصر،أكرمهم

بالسلاحهممدٌإلىفبادر،بالفتحالناصرإلىوكمبوام(،189)503ء/أواثلنفه

الىعبرتدكان؟صالحبنسعبدأخا،الرحمنعبدَأنيذكرومما.والهدايا)72(

معه،منكانوَقتلَالطريقَعليههذاضطع،ضصونبنعمرفتةأيامللجهادالآندلس

.)73(الرومكزوفيواستُ!ثهدالرحمنعبدُونجا

حصنعلىواستولى،لهاالتابحةوالمعاقللبُبشرَالرحمنعدالأميرغزواتُوتوالت

مقاومةجعفررجالُوأبدى،بُثترَقربطَلخيرةوعلى(Antaqueraأنتقيرة)بَفدَة

.)"7(،المتنفرة"كالوحوشللقتالبرزواإذ،شدبدة

وصبرأاتاْنياَالأميرُقبل،الصلحيطلبجحفرُأرسل،م703ء/259سنةوفي

فأكرمه،خشينطرشحصنِصاحبُالرحمنعبدُأخوهاصتأمنكما.أصريرتهلسُقْمِ

فيوامتفع،جعفرأخاهخالفتدالرحمنعبدُوكان.ترطبةوأنزلهالرحمنعبدالأميرُ

(0)Vصالابقالمصدرtin.

.014عىالابقالممدر71()

(VT)69-79صالمزب:البكرى.

./1247عذارىابن)73(

.5/153ام!74()
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.)75(الرحمنعبدبالأميرلاذحتىأخوهفحاربه،الحصن

أكنولرهـ/80303الآخرةجادى)13فقُتلخاصتهمنطائفةجعفرعلىوقام

ابنَأنإلا.فوراَضدم،بقرطبةوكان،سلمانأخاهعليهالمتاَمرونواشدعى(م029

خاصتهمنطائفةعليهوقام،جعفراأخاهماخالفاوحفصاَالرحمنعدَإنيقولالخطيب

الأميرواستأمن،بُبث!زالىسلمانُفسبق،وحفصاَصلمانأخوئهتتلتُهواستدعى،ضل

.نكثَ)76(ثم،الرحمنعبد

طرضصوةفؤ.ريهبكورةسلمانحصونعلىالرحمنعبدالأميرصواتُوتوالت

قبلعنيفةمقاومةوأبدَوْا،طرضحصنفيالنصارىاحنشد(م)903ء/229

كا،النهرفيأحجارهوالقاهوأسوارِهالحصنبهدمالرحمنعبدالاْسيرُوأمر.استسلامهم

مستنةابنبنوصعيداصتنزلكما.)73(الحصنفيالكنيةموضعَسجدِجامعببناءأمر

علىالاستبلاءُتمَّ،(م031ء/239)رويمنتغزوةوفي.ئاكُهبكورةحصوخهممن

وهو،العجممنال!كانمنيعاَكثيرَحصناَرويمُنتْحصنُوكان.وهدمِهالحصن

ذلكسلكمَنْفكان.بَجَّانةمدينةطريققارعةوعلى،وجيانإلبيرةبيزكورتيْقوسط

.)78(يسلملاالطريقَ

الِمَاحصونهبعضىفيوأقرَّهالرحمنالاْميرُعبدُفأئنه،قامرةحصنعنضصوترل

نأأيْ.إ)97(أخيهسلمانالغاوىوفيفيهالمصلحةْووجوه،الياسةمنذلكفيرآه

أخيه.وبينبينهوللتفريق،جانبهإلىلكسبهحفصبىمداراةَأرادالاْمبرَ

مصر،علىللاستيلاءالعبيديونجردهماالئَتينالحملتينفشلوبعد.المغربوفي

()75

)76(

(VV)

(VA)

)97(

.154صالابقالمصدر

33صالاعلاما!ل:الخطيبابن

.ivy/هالمتبى

.(88،98ص)اليانالمتوري()ابنكنابفيالحصناصمُبردُ.5917/اهنبس

قانةواهل03(صالدرية)اللمحةفيانةمدينةفيهروىمنتإنالخطبابنويقول

.(4،1صالمطارالروكل:)الحميرييار،ذوواعجم

.18/!اهالمقش
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م،312ء/249عامجديدةحملةبدأتحيث،المغربإلىنظرهاللهعُبيْدُحؤل

دأبنُموسىوعين،الإدري!يالراجيحيوإخضاعُسجلماسةعلىالاستيلاءُيخهاتم

بل،الدئنمكنوفَذلكإزاءيقصلمالرحمنعبدالأميَرأنإلا.مكانهالمكناميالعافية

ذلكواعقبتْ،مكناصةزناتةعمومتهمأبناءضدمغراوةزناتةمؤازرةإلىبدوْرهعمد

موع!ىالرحمنعبدُالأميرُداخلثم.الأقصىالمغربشمالعلىللسيطرةطويلةٌحروبٌ

الأميرُافتغولما.8()ْجانبهإلىوالانضمامِالعُبيْديينعنبالتخليواقنعه،العافيةأبابن

.)81(العافيةأدبنَموسىعليهاووكى،بتحصينهاقام،م314ء/279سنةمليلة

كبيرَالقومسمدبروهاوخاطب،ضصونبنسلمانضدمؤامرةٌدبرتببشزوفي

منانتقمسليمانأنإلا،بهمفلحق،الجهةبتلكالنصارىعاملَ،المعاهِدينالنصارى

واتخاذَه،النصارىمنالعاملَهذاالرحمنعبدِالأميراتخاذَإن.)82(المؤامرةمدبري

هذهإلىعَمَدَالاْميرَأنعلىيدلأناثذةمدينةفي،بِزَنْتابنُهو،آخرنمرانياَعاملاَ

صفوفهم.بينللتفريقثم،أولاالمنطقةفيالنصارىترضيةَمتهدفأالسياصة

خارج،السنةونصفَسنواتسثبُبَشْترُحكمانبعد،حفصونبنُسلمانتُتل

.()83(م279فبراير314ء/7الحجةذي)غرةفرسُهبهكباأنبعدبُبَشْترُ

علىالخناقبتشديدالرحمنعدالأميرُوبادر،ضصأخوهبَبَشْرُفيسليمانَوخلف

حصنُبُبَثتْرُعلىالمبتناةِالحصونوأهم،تماماَلعزلهحولهالحصونببناءوأمر،الحصن

)نصارببثزلمراقبةحاميةفيهأقام)84(-الذ!طالخطيبإبنعد-خُلَيدْةطلجيرة

.أ)85(مديدةبعدببشزمدينةخحفيالسببَ

فم،الصلحطالبأالرحمنالأميرَعبدَحفصٌخاطب،ببثترعلىالحصارُاشتدولما

عنا2بعدإلأيتئمَلمذلكأنييدوأنهإلأ.وتسيحهالحصنعنالنزولعلىإلأيجب

(AY)

(AV)

(AO)

.57،95جوليينص

98.صالبكرى

23صالاعلاما!ل:الخطبابن

.34صالابقالمصدر

والصفحة.الابقالمصدرنض

.5/211المم!
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بثترأما.جليقيةفيغزواتهفيوأضركهضصاَالرحمنعدُالاْميرُأكرموقدكبير)86(.

المنذرابنُوشدُ،حَديربنعمدبنُأحمدُالرحمنعبدالاْميروزيرادخلهاضدذاتُها

.)87(م289يناير315ء/91القَعْدةذي23ن!الؤُثيَ

32,1ببشز)5بعدسفوط م(:Mء/329-289-

قبربنبقوأمر.أمرهالتدبيرسقوطهامنشهرينبعدبثزالرحمنعبدُالأميرُدخل

فنقلتْ،الاصلامعنارتدوأنه،النصارىسنةعلىدُفنأنهفتبئن،ضصونبنعمر

ثزفيوعُئرتْ.وسليمانحَكَم:قبلههنالكالصليبينابنبْهبينوصُلب،قرطةإلىجئتُه

كماالبائطفيأهلُهاقلببشزوفرٌا!اورةالحصونُودُمرتْ.الكنائسوهُدمتالمساجدُ

الجماعة.أبامكانوا

لنف!ه،ضطالعلياقصبتَهاضبطأنهببثزبفتحكنابهفيالرحمنعبدُالاْميرُويذكر

بثزحصْنالرحمنعدَالأميرَإن(مجموعة)أخبارصابُويقول.تحصينَهاوأحكم

أمركما.)ول(الآندلىفيالمرتقبةالفققيامعنداليهاليلجاْوا،ولولدهلنف!هعُذةَلتكون

معهكانلمنخُدعةَقيامهأولضصونبنعمرُاتخذ.كانالذيالجامعالمح!جدبهدمالأميِرُ

الملمينكنامْمنعليهوأنفق،اللهمنتقوىغيرعلأثسهإذكان،الملحينفسَقةِمن

عُبيْدذكرُولئهعليهوجرى،ضصونلابنعليهدُعيالذيمنبرهوأحرقَ.وأسلابهم

.A(9)هبدعوتتثئثكانالذي،الشيعيالله

علىأهلُهاوأجبر،لتدميرهارَ"لهبكورةالحصونجميعإلىالقوادا!ميرُأخرجثم

(86)

(AV)

()98

.34صلأعلامأ!ل

.75صانمر"ربخ:الاصمجم!ولصلف

أمراءآخر،بلقينبناللهعدالأسيرشلكما.154صجمموعةأفير:الإسمجمهولشلف

باللاحوضحَنه،المنكثحضنإذ،الزمننجحوقرنفىشذلكب،غرناطةفيزيرىبنى

إلىوذخائر.بأهلهنهخرج،ذلكتحذروإذا،قىلهحدعلى،الرومضدفبهللا-اعوالمؤن

.(012،121ص)اليانالمضب

022ه/افبى -rat.
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إلىثرهميخشىومنالفتنةأهلُنُقكا،بالبساثطالقرىوعماور،السهلإلىالنزول

معقل.فيالذمةنصارىمنأحدأيزكولم،فيهاا!قامةعلىوأجبروا،ترطبة

فيالقائمونواعششل،الأندلسبثرقالفتوحُتوالت،بُبَشْترُلسقوطالتاليةالسنةوفي

استسلمم317ء/929عنةوفي.مارِدَةافتتحتكما،وبلنسيةتديروكورتيْلَقنت

الثنرفيقَيبنىدولةوانقضتْالأندلسبغرب،وأكشونبةباجةمنكلىفيالمنتزون

فيالمنئزىالجلئالرحمنعبدُاسنسلم،م5318/359سنةوفي)9ْ(.الأعلى

ثهرئن،دامحصارِوبعد.)19(آباثهمنأربعةِعنإمارتَهورثوالذي،بطليوس

.(م0532/329)طيطلةسقطت

بطُالرحمنعبدللأميرتثمحتىم032ء/329عامُحلإنمافإنه،وهكذا

له)واستقامتْالبلادربوعفيالأمنوإحلالُ،الأندلسأرجاهكافةعلىسيطرته

صقسطة،سوىالاْميرعلىيمتنعْولم.،)29(أيامهمنسنةَوعثريننئفِبحدالأندلس

التُجى،هاثمبنمحمدُعندثذوأميرهم،طويلازمناَالتُجيبيونعيهاتغلبقدكانالتي

،م(هـ/279)326ثهورثمانيةَدامللمدينةحصارِبعدالرحمنعبدالأميرَفاستأمن

معفحلأنسبقكما،المدينةعلىمسترةَولايةَولاْعرتهلهوضمن،الرحمنالاْميرُوأمنه

.مهـ/5-303169صنةضصونبنعمر

الخلافة،لقبَلنفسهالثالثالرحمنعبدالأميرُاتخذبُبَشْترُ،سقوطمنعامِوبحد

يناير5316/15الحجة)ذواللهلدينبالناصرتلقبكما،المؤمنينبأميروتسثى

رعاياهأعينفيلمكانتهوتدعيمأ،الأندلسفيملطانُهتوطدأنبعدذلكوكان،(م929

الذينالعُبيْديينعلىللردكفهذلكمنوأهم،الأقصىالمغربفيوأنصارهالأندلسفي

الأميرأياممنذقرطبةفيأميةبني4أمراانكانبعد،لأنفسهموالإمامةالخلافةلقبَاتخذوا

.)"9(وأبناهـالخلائفالأمراءلقبعلىيقنصرون()الداخلالأولالرحمنعبد

)09(

)19(

29()

39()

)49(

.04صالحذرى

.5271/اهتبى

033الطيبنمح:المتزى /.I

03صلأعلامأ!ل.5/242افب!

.5/243اهتى
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لضرب،قرطبةمدينةداخلالسكةدارباتخاذاللهلدينالناصرُأمر،السنةنفسوفي

.)09(محضاعياراَدنانيرُهفأصبحتْ،والدراهمالدنانيرمنالعين

"معركةفيالعُبيْديينخطرلمواجهةاجتذابسياصةَاللهلدينالناصرُاتغ،المغربوفي

وبينالناصربينالكتُبُترددتم317039ء/سنةفق.)69(المفربعلىألنفوذ،بسط

.والمهاداةبالمكاتبةالناصرُاجتذبهمنأولَفكان،زناتةأمراءعظيمِ،خزربنعمد

إلىكنبهفيخزرابنُيدعوهالذي،الشيعياللهعيدأعدا+ألذمنخزربنعمدُوكان

اليهالناصرُاجتذبكما.)69(وتيهرتالمسيلةفيله!كربهويُشيد،ايهودىبالشيعيالناصر

آلَأجلىقدهذاوكان،(م)317ء/929نفسهالعامفيالمكناصيالعافيةأببنَموسى

إلىالعافيةأيابنُبهببثمحمابِوفي.النسر)79(بحجَرِفاعتصموا،إمماراتهمعنإدري!

بالمشرقيتصلَحتى...العُدوةهذهفيالكالئةُالمؤمنينأميرعينُ)أنا:يقولالناصر

الخنازيرهؤلاءامجاهدةَسيواصلانهآخركتابِفيويقول،01.سلفهوميراثِ

.،)89(الرومجهادمنأوئىالنةأهلكدجهادهمالذينالعبيديين،أ

بقمنأما.أميربمُور،سعيدبنبصالحالناصرمتينةعلاقاتُضدكانت،تقدَّموكا

الناصربعضُهموكات،أنفهمعلىمنقسمينفكانوا،الأدارصةأمراءصغارمن

)99(
.وبايحوه

أبيبنوموسى،خزربنمحمد،الزناتيينالزعيميْنإلىكبهفيالناصرُوكان

علىويَحثهم،اللهسبيلفيوجهادَهمالسليمةديانتهَمويمتدحُ،البربرَيقرظ،العافية

.1()َوالحصونالمعاقلحصارفيوالخبراه،والسفنبالرماةويُماهم،الشيعيحرب

قبلوكان،بعدوتيهالبحرَفلَكَ،الناصرُصبتةاحتل،م9531319/سنةوفي

(.،".(،2*4-8.+،A)

.5/257،925ا!س,1()

(AV)127صالبكري.

373.،5/371اهى)89(

62ْ"263ْصالابقالمصدر)99(

.327،932صالابقالمصدر(001)
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الناصرووضع.العافيةأببنَموسىولئهيخهاوأظم،مليلةأخذقدصنواتباْربمذلك

تقديممنوقكينه،الأندلسلتأمين،المنرببثمالعليهاسيطرالتىالثفورفيحامياتِ

.)1ْ1(والمشرقافريقةفيآباثهمُلكلاسزداديخططُأخذكما،المفربفيلأنصارهالعون

أمرهمنواستحكماعندئذْالناصرعن(مجموعةأخبار)صاحبُيقول،الصددهذاوفي

عفى،ولكنه،المغربعنفضلاًالمسرقعلىلغب،عليهاللهوتأييدُفيهعزمهاتصللوما

.،)1ْ2(العجْبعليهواستولى،اللهوإلىمال،تالله

خامية:كلمة

فيامئةبنيلأمراءتمْ،القرننصفقرابةَدامالنيحفصونآلخلافعلىبالقضاء

تعصفأنكادتأنبعد،الأندلستاريخنيوأطولهاالثوراتأخطرعلى2القضاقرطبة

هذهكلأالثورةهذهاسترارَوإن،محمدبناللهعبدالاْميرصدأوائلفيقرطةلإمارة

ابنحركةَالبعضُاعتبروقد.ا()3ْآنذاكالمركريةالحكومةضغفعلىيدلْلمئاالمدة

بنسيرحفصونعمرَبنَالبعضُوضبْه،ا()"ْالإستقلالبهدفإصبانيةوطنيةَحركةضصون

نيضصونبنَعمرَالبعضُشئهكا،ا(ببثتر).ْقلعةفيكهوَمنانقضَّأندلسيِ

.)1ْ6(الطرقوقطعالسلبأطلمنبهقاموما،هودبروبينخلافهمنالأولىالسنوات

زعيحركتهمستهلفيحفصونابنفيرأىفإنهدوزيالمعروفالهولندي"المنشرقُأما

زعيماأصبحأنيلبثْلمأنهإلأ،(ratero)الطرققطاعصغارمنعصابةِ

.'()7ْوعجمموئدينمنالبلادجنوبفيللأندلسيين

)101(

)201(

(01)r

)401(

)501(

)601(

)701(

.311صالابقالممدر

.155صمجموعةأخبار:الاسممجهولمؤلف

O')م!ط!اوكالاهان370عى4*()ولواط Calla)صr11.

.68ص-R()معربد

.57،327صلاندلياالكرلأريخ:باليانجثالث

Huici).ميرانداهى.35عىالاندلياثعر:ضصغارصيا Miranda)

416..Islam,Vol. 2A, pلمهHistoryهح3ءهـفى!

415.صالابقةالحاشهفيالمصدر،ميرانداه!فط68.ص)م!ثه"(ريد

.32-،317صدوزي
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انتهازياَ،،مغامرأرجلاَلأخبارهوالمتتغلسيرتهللشقفييبدوحفصونابنَإن

منبقرنيْنبعدهالقنبيطوركالشد،الإمارةوإلىبلالاسقلالإلىيصبوضدكان،طموحا

تارةَفزاه.الوشلةتبررالنايةَأنويرى،حالعلىيثبتلامتقًلبأرجلأوكان.الزمن

فيالأكالبةأمراءيحالفوتارةَ،الأضيالمنربثمالفيالأدارسةأمراءبعضَيحالف

ونراه،افريقيةفيدولهمتيامفورَالحُبيْديينللثيعةولاءهيعلنَأنيلبثُلاثم،افريقية

علىويقوم،الآندلسفيأمثالِهالمولدينمنالثائرينويظاهريحالفوهو،يتنضر"اتارةَ

إلىيمضينفهالوقتوفي،غرناطةفيالعربأمراءوبناهضُ،بقرطبةالآمويةالإمارة

فيالعربيةَالاْرعشقراطيةَيمثلونوهم،إضبيليةفيالإمارةعلىالمتزينحجاجبقعالفة

بقرطبة،الأمويةالإمارةتقويضَيستهدفحفصونابنُكان،ذلككلوفي.البلاد

استقلالِمن،القيروانفيالأغلبلبنىتحققماالأندلىفيلهيخققأنإلىويصبو

ضصوندرَبنَنرىببثز،فيوحتى.بغدادفينائيةلخلافةِإحميِولاهمععمليِ

لنفسهضربإذاكانمايعرفولا،حياتهفيجعفرلابنهويباج،حضرةلنفهيتخذ

فيغاتهلبلوغوإصرارهمثابرتهمدىعلىيدل"ثورتهأمدطولَإن.بهخاصةَعُحلة

محمد،بناللهعبدإمارةِإئان،الأمرباديءفيلهمواتيةالظروفُوقدكانت.الاشقلال

إلىوصلحفصونابنَولعل،الأندلسأرجاءكافةفيالإمارةعلىالمنتزونكثُرَأنوت

5/198عامسلطانهذِرْوة YVAيحيطر-إذكانبُلاىوقحةفيهُزمأنإلىأي-م

الواقعةالاْراضيمعظمعلى،المعاقلفيالثائرينمنحلفائهطريقعنأومباشرةَ،آنذاك

روئدأالاْقىلفيأخذنجمهولكنْ،ترطةمارفِحتىالكبيرالوادىضمنالجنوبإلى

عبدالأيرقواترأسعلىأكفاءقاد؟ظهورَذلكأسبابمنولعل،ذلكبعدرويداَ

عنوالارتدادالتنصرتهمةَثم،عبَدةأدبنمحمدبنُأحمدُالقائدُمقدمتهبموفي،الله

منينفضْونالموئدينأنصارهمنالكميربنجعلمما،حفصونابنإلىنُسبتالتيالإسلام

فيالإسلامعندفاعاَ،الجهادعلىقائمةَدينيةَصبغةَلهالاْميرحربعلىوأضنى،حوله

للعُبيْديينقدرلو،ضصونابنلصالحالوضعُيتدْلَأنالممكنمنوكان.الأندلس

تلقمنبُمكنهوضعفيعدثذحفصونابنُلكاناذنْ،كلهالمفربعلىالصيطرةُآنذاك

ثورته.لمواصلةمغمالمساعدات

والحزمالمداراةعلىالمبنيةِوسياصتهعمد،بنالرحسعبدالثابالاْميرلظهوروكان

ثم،العُدوةوبرحفصونابنبينبحريةِصلةكلأوتطعه،الإمارةعلىالمنتزينتَجاهمعاَ

146

http://www.al-maktabeh.com



لهاالمجاورةوالحصونببشزعلىالمتواصلةوغزواته،الاْقصىالمغربشمالعلىنفوذهبط

منوأبناثهضصونابنفيإضعافحركةالفعالأثرهذلكلكل-كانعليهاتضيقالخناقو

بهتقذتْحفصونبنعمروأنخاصة،خلا!مفهايةبقربالذانأكان!حما.بعدد

فيوهنتالحركةفإن،لذلك.التخربواطلَالقتالاستحرارَاتباعهومل،الن

عروفاةبعدوهَناَوزادت،الحُكْممقاليدَالرحمنعبدالأميرتوليمنالأولىالسنوات

صفوففيحدثالذيالتصاعوبسبب،أبنائهبينالمنازعاتبببضصون،ابن

صلحهبموجباحنفظحفصونبنعمرَفإن،ذلكومعبثتر.فيالنصارىمن3أتبا

،بعدهمنولأبنائهله،معقلاوستينواثنينببثزومائةِالرحمنعبدالاْميرمععقَدَهالذى

ويبقيهيداريَهأنرأىالناصرَولعل.ببشزعنوةَتؤخذولم،القتالساحةفييُهزملمهأنأي

فيالثاثرينبقيةِاصتزالُلهيتنَّىل!ي،للإمارةوولاثهطاتعلىالحصولمعبثترفي

.المنربفيءالداهمالحُبيْديينخطرلمواجهةيتفرغولكي،الأندل!

فيأ!صصبر!راُث!!دبُمُمس!ا

أإأ!!ااقمابىصسا

ُم!ط2ُكا

مر،،

147

http://www.al-maktabeh.com



!علإ\

؟.

ت

.بمالأ

*ج!!ا

ص"2

ص9

كاة

01

بم!

!ه

اطا

؟.أ.!ى

oثأ

!

ك!،.!.

أ
).1

ئج!ا:.8،

ة!ا.*ْغ.-ط

،؟خا)
،ءكا

ع21

!5!

؟نج!

.؟

ة؟ء
؟.
رظ

ث-ب!

يم.

؟حا-

!هـ

هـأ

.،!

إ،

.،

ثأ:

ج!

!يما

4ء

نيه

البحثفيالواردةالأماكنترزالكبيرالواديجنودللأندلسخرلطة

148

ننم

http://www.al-maktabeh.com



والمراجعبالمصالرئبت

العولية:باللفة-أ

،القاهرةشنىحين!يق،جزآن،اليراءاللة:الدعبدبنمحمداللهعبدأبو،الأبارابن

6391.

القاهرة،-بروثاللئ.!!ق،(اللهعدلأسر$اتطك)البيان:اللهعد،بلقينابن

.6291القاهرة،هارونمحمداللامعبد!يق،العربأنآبجمهرأ:عليمحمدأبو،حزمابن

.(تاريخبدون)بروتطبعة،لأركلموواكياب:محسدالقاصمأبو،صقلابن

لأندلس.داريخزالممتئى:خلفبنحيانمروانأبو،حبانابن

.3791باربى،أنطونية.ممثورالأبلره،الثالثالقم-أ

.9791سدريد،ثالميتا.بنثره،الخاسىالجز-ب

.5691بروت،-بروفاللى.إ!ق،لأءمأ!ل:عمدالدينلان،ا!بابن

.5591القاهرة،عناناللهعدمحمد!يق،الأولالمجلد،!رناءأخإرقيلإعات

.7891بيروت،البلريةاللمحة

القاهرة،صفضوقي!ق،جزآن،المَدربطُي!المُفرب:عليالحنأبو،شدابن

3-5591.

.0591بروت،انجز،المُزبالبان:أحمدالعباسأبو،عذاريابن

.5791بورت،الطباعأني!اللهعد!ق،الأندلىا!ح!ريخ:عمربنبكرأبو،القوطيةابن

دوزينحقيق،(المث!اقثرتكابمنمأضذة)يلأندلىجون!ملة:عمداللهعبدأبو.الإدريي

.1866يدن،خويهودي

المالككتابمنصتخرجة)طعةالمَزببلادذكرؤالمُفرب:اللهعبدعُندأبو،البكري

.6591باريس،سلانديتحيق،(والممالك

.5591القاهرة،مؤنىحفىترجمة،لاندلياالكرلأربخ:آنحل،بالثاجنثالث

.!نثرالمطار(الروفىكابمن)مَخبةالأندل!جزيرأمد4:عمداللهعبدأبو،الحميري

.3791القاهرة،بروفال-لئ
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!ريد،الأهوافيالضيزعد!يق،لأفيردرصج:أنىبنعمربنأحمد،(الدلالْىابنالحذري

6591.

.'569القاهرة،مؤنىحينترجمة،الأندلياثِعر:إمييو،كوصغارصيا

القاهرة،الحيدعبدالدينعيعمد!يق،الرابمالجز،الطبنمح:محمدبنأحمد،المفري

.1867،مكريد،والقعلىةلافىنتىإيبونحقيق،مجموعةأنجار:الإسممجهولمزلف

مدربد-كرناطة،غوصوغارسيا-بروفناللئنثره،الناصر"ريخ:3الإ9جمهوشلف

الاجبية:باللنة-ب

Cambridge History of Islam, Vol. 2A, ed. .P .M Holt, etc., Cambridge .0791 Part

(VII,Ch. 7(A. Huici Miranda

.Dozy,.R .P,.H A History of the Moslems of Spain, London,1391 (translated by .F G

.(Stokes

Islam,Leiden.قى.لةتآول .34-1391 Vol. III, .s .v ` Omar bء/El = The Encyclopaedia

2-819..pp"اby .E Levi- Provenca)

1.Vol!914هition), Leiden-London!ء*Islam N2=لمهIE The Encyclopaedia

.s..v' Abd Allah .b Muhammad (p.,)94'Abd al- Rahaman .b Marwan (p.)85 (E

-Levi.الة6 Proven

0791Julien, Charles- Andr6, A History of North Africa, London

To *! I and II, Paris- Leiden!م!كالث.محvi- Provencal, ,E Histoire de rEspagneمخا

00591

07891Lomax, .D ,.W The Reconquest of Spain, London

7591.'O Callaghan, .J,.F A History of Medieval Spain, London
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المقتبَس""كعاب

القرطبيحيانبنمروانلأبي،الخامسالجزء

9791مدريد،شالميتا.بضقيق

الأندل!(تاريخفي)المقتبَسناريخمنالخامسُالجزلممدريدفي9791عامنُثرَ

العربىالإصبافيالمعهدتِبَلمن(م96،ء/7601)تالقرطيحيانبنمروانلأ!

م!نةثلاثينَترةَالجزهذاويتناول.بالرباطالاَدابكليةمعباتعاونمدريدفيلثقافة

الله(لدين)الناصرالثالثالرحمنعدإمارةمن(م9419-إا033ء/-)992

i%035ء/)003-قرننصفطيةالأندلسحكمَالذي r-69اf).وكناب

الفتحمن8ابتداللأندل!حيانابنيؤرخوفيه،أجزاءعضرةفيأصلأ()المقبَس

عُزقدكانالكتابمنالخاسالجزظهوروقبل.بقرطةالاْمويةالخلافةضهايةإلىالى

8952-275الفزةيتناولالذىالثاكالجزلم:وهي،ثرُهاوتئممنهأجزاءثلاثةعلى

الفزةَويتناولال!اجوالجز،3791سنةبباريىأنطونية.ممثورالأبنشرهوقد

"5364 -،rالثافيوالجز،6591سنةببيروتالحجيالرحمنعبدنشرهوقد

.7191سنةبالقاهرةسكيعلعمودئثرههـوقد232-267الفتزويتاول

وجيغبكلمةاقهيدَ()المقتبسمنالخامىالجزعنالتحدثقبلالمناسبمنولعل

الأندلي،مؤرخيشيخُ،حيانبنمروانأبوعاش.ومصنفاتهحيانبنمروانأبعن

عشرالحادياالهجريالخاسى)القرنالأندلستاريخمنمرسيةعصيةفزةفي

دولوقيامَزوالَهاضهدثم،بقرطبةالأمويةالخلافةأيامأواخرفيشثضد،(الميلادي

نأبعدوفرقةتمزقمنالأندلسحالُإليهآلتْماكثيراَآلمهوقد.الأندلىفيالطواثف

تدوينفيفأخذ،الجماعةبأيامإليمايثيرمامحعيراَالتىالخلافةأياموانحةبالوحدةنعت

فان،الحظولسؤ.مجلدأ06في()المتينكتابهفكان،واصاببعمقٍعصرهتاريخ

أوردهاونتُفِمقتطفاتفيإلأيصلْنالم،الأصيلحيانابنوهوكنابُ،(المتين)كتابَ

ببعضر،لنااحتفظكا،(الجزيرةأهلمحاسنفي)الذخيرةكنابفيالصنتونبامابن
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التاريخيةَالفقراتِان.الحطيبوابنعذاريوابنالأباركابنالتالونالمؤرخونالفقرات

/الحاديالخامىالقرنفيندليAاللأدبفيهأرخالذيالموسوعيبسامابنكتابفي

منالخامةَالماثةَ"واعتمدتُبامابنُيقول.حيانابنتاريخعنمقتبسةالميلادىعثر

هذاعلىالرومطواثفاستيلاءعللَوأحصيتُ..محها.بعضفثرحتُ،الهجرة

أعوزنيفإذا...حيانبنمروانألطتاريخعلىذلكمعظمفيوعوَّلتُ...الأقليم

البارد،حديد!فيوضرلت،الباثدطاليعلىعكفتُ،ونظامُهسردُهوعزني،كلامُه

7591،للكتابالعربيةالدار،الجزيرةأهلمحاسنفي)الذخيرة

1/1CIA- Wo..

وهو-كما،أجزاءأوأسفارعثرةفط()المقتبَسظهركتاب()المتينكتابوقبل

وفي،محبُهمتصلنالمحيانلابرسابقينمؤرخينعن-إقتباصاتاحمهمنبُتدل"

الصريحَرأيهفيهايبدينفسهحيانلابنضراثالكتابَوسَخلل.الرازيأبناءمقدمتهم

عهم.يتحدثالذينالأمراءبشأن

سَحيزكما،المثرقفيبالاْحداثوالمقارنة،والتفصيلبالدقةحيانابنوسَميزكتاباتُ

الخلافةلأياموتمجيدهأميةلب!وميوله،الأندليةلقومتهوبعصبيته،والصراحةبالصدق

أطمعمماوتمزقفُرقةمنالبلادعلىجنوهلماالطواثفملوكمنالثديدونفوره،بقرطبة

بما.الرومَ

الأسلوبوقىةُالبيانُحيثمنالعربالمؤرخينطليعةفيبحقحيانابنُويعتبر

بعدهمنالأندلسمزرخواعتمدوعليه،للأحداثوالتعليلُوالتحليلُوالجرأةُوالتقصي

اليناالوصولُ()المتينوكنابأجزاثهبجميع()المقتبسلكتابقدرولو.هذايومناإلى

منتصفحتىالعردالفتحمنالأندلستاريخعنوافيةمعلوماتلدينالتوفرتْكاملين

.القرنونصفترونثلاثةُمداهالفترةأى،الميلادىعثر/الحاديالخاسالقرن

رسالطفي،حزمفابن.حيانابنتاريخعلىوالمحدَثونالقدامىالمؤرخونأثنىوقد

الاْندلسأهلاخبارفيالكبيرالتاريخكنابُ"ومهايقول،الآندلسأهلضلعن

المعنىأهذافيالفكتابأجلمن،اسفارعشرةنحو،حيانبنمروانأبىتأليف

بعدفماسعيدابنُويضيف.(4167/ص،9491القاهرة،الطيبنفح،)المفري

ذكروانما،مجلدةستينمخوفيبالمتينالمعروفالكبيرحيانابنفكتابُالتواريخوأما"قولَه
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ويُمعن،عصرهأخبارَفيهيذكُروالمتين.مجلداتعثرةفيوهو،المقتبسحزمِكقابَابنُ

،9491القاهرة،الطيبنفح،)المقر!،الذخيرة!احبُينقلومنه،شاهدهممافيها

Iص/IVY.)فيهالناسأفصحَ،التاريخلواء"صاحبَبث!كوالابنُويسئيه

،1015/ص،5091القاهرة،الصلةكناب،يشكوال)ابن"لهنظْماَوأحسنَهم

الحُلَّة4الاْبارابن)،المروانيةأخبارأجهينةَفيسمِّيهالاْبارابنأما.345(رقمالزجمة

.(021ص/6391،1القاهرة،السِيَراء

التاريخَيسوق":المؤرخحيانابنعندوزير.المعروفالهولنديالمستشرقويقول

ويناقثهاالأشياةأسبابعنويبحثُ،القضايامنيعرضفيماوحكهرأيهيبديمنمساقَ

نأنستطيعُممنالقليلينإلأالعربمزرخيبينمننجدُولا...وذكاءعلم-وفهمِعن

الفكرتاريخ،جنثاكآنخل)بالنثيا،"عليهنقذمهمنبحدَولن،بهنقارنهنم

.(211ص،5591القاهرة،الأندلسي

فيالباحثينجابمنوترحيباهتمامكلسيلقى()المقتبسمنالخامسالجزءنثرَإن

.الميلادي/العاشرالراجالقرنمنالأولىسنةالثلاثينفزةفيوالمغربالأندلستاريخ

المولدرأسهموعلى،الأندلسفيالثانرينالمنتزيناخبارَبإسهابحيانابنيتناولُضيه

)الناصراالثالثالرحمنعبدللأميرتسىبىكيف،بعدهمنوأبناؤهحفصونبنعر

معاَ.والحزمبالمداراةالاَخربعدواحداًعليمالقضاءُ

قطعبتعزيزالناصرقيامعنهامةمعلومات()المقتبسمنالخامسالجزءوفي

فيالسفنصناعةدارعنفضلاَ،الخضراءالجزيرةفيدارَ!ناعةإنثاؤهمنها،الاْبمطول

،()ظَلونيةإفرنجةصاحبقاعدةَبرشلونةالاْ!وليُغزاوقد.الأسطولقاعدةِالمرية

اصتولى،الاْسطولوبفضل.الغزواتلهذهقاعدتينوطرطوشةميورقةجزبرةمنواتخذ

العونتقديممنذلكفكنهبعدوئيهأ،البحرَ"فلكَوطنجةسبتةفُرضتيعلىالناصرُ

كانالتيالمتكررةالغاراتلصدوالسفنبالرماةامدادهمفياخذإذالزناتيين،لحلفائه

خزربنمحمدإلىكتبهفيالناصروكان.صنهاجةمنوحلفاؤهمالعبيْديونعليهميشنها

الجهادفيللمشاركةيتدعجمكماكانcNالسليمةديافتهمNيمتدحبالمغربزناتةقباثلزعيم

الأندلس.في
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وك!ا.بقرطبة()السكةالضربالناصرلداراتخاذعنقيسةمعلرمماثالكتابوفي

الدراهمَالناصركانتعهدإلىالأندلىفيالمتداولةَالوحيدةَالحُملةَفإن،معلومهو

الحلافةلقبَلنفسهاتخذالذيالوقتفيالذهبمندينارالناصرأولَضربأنإلىالفضيةَ

فيهاالحيدَالعيارَله)وحذخالدبنقاسمَالسكةالناصرُخطةَقفدوقد.(م)316/929

القاعية.الدنانيرأي،-الأياممرعلىإليهبعدينسبالذي

،م327939/عام،هالخندق"حَطْمةَحيانإبنُويصها،الخندقهزيمةأثروعلى

منبدلاَالغاراتشنإلىفلجاْ،الرومتُجاهَالحريةخططهفيجوهرياَتغييراَالناصرُأحدث

عنووزاثهاأكابرَسكانهااالثغورعلىوئىبل،بنفهيغزويَعُدْولم،كبرىبغزواتالقيام

،..النونذيوآلتُجبآل...والاَباءالأجداد

72فيالأندلسإلىالقاليعلىأدالمثرقياللغوىالعالموصولعنحيانابنُوعدثنا

منالأندل!إلىوفدَمنأعظممناوكانفيقولم429مايو033ء/17ضعبان

.6والإقطاعالإنزالفيعليهالناصرُفأوصع...العلماء

فييوفدهموكان،هامةَمناصبَالذمةأهلرجالاتمنعددأالناصرُقلْدوقد

اسحاقبنحداياليهودئالطبيبَأوفدضد.ال!نصارىملوكمِعللنفاوضمفارات

أصاضةمنسفارةَأوفد.كمابرشلونةصاحبوإلىجيقيةصا!إلىسفيرا(ضبروطابن)

جليقية.صاحبإلىمهمةفيالذمةأهل

ضسالناصرانخاذعنحيانابنيذكرهماالكتابفيالطريفةالمعلوماتبينومن

بلادكزو.زواتخاذِه،،قبلهلسلطانِتكُنولماخزعهاالتىالمصؤرةالعُقابعلَماأعلامه

ثجرأوموقركرمِمنبهاجتازمالقطعوالمناجلبالفؤوس5فِرَقاَبنلونةصاحبةطوطة

عنالحديثعد"القلاعو)بلادُ،القلاع5التسميةُمرةمنأكثرَالكابفيوترد.مثر،

فيها.والحصونالقلاعلكزةكذلكسُميتْالتي،ثتالةعلىالغارات

فيالنصرانيةالإماراتمعوحتى،الخارجمعتجاريةمبادلاتقيامعليدل،ومما

تجاروصولعنم033ء/429صنةأحداثضمنحيانابنيذكرهما،إيطالياجنوب

الفضةصباثكمنالنفيسةتجاراتهممنبضروبِاالطاليابجنوب(Amalfi)لَجْف

.،وايالفةالصلحَيخ!اجاهالذي!ردايةصاحبرسولبرضة،،والديباجالخالصة
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المصيبة"بآرائهاوقرطسه:6)ترطَسالأندليةالعبارةُمرنينالكتابفيوتردُ

بقوله931صفيحاشيةفيالمحقْقويعلق.(467)ص،فقرطسرماهوه931()ص

الهدفإ!ابةَتحنىالكلمهًهذهأنوالواغ.،القواميىتُثبتهلابمعنىَأندلية)كلمة

.338(2/حما،اAAاليدن،ال!يةا!امشىملض،دوزي)أنظر

والكلمات،جيدةوالطباعة،المتوسطالحجممنصفحة094علىيحتويوالكتاب

فيللباحثيئجيلةخدمةأسدوْاوزميليْهشالميتا.بالناثرإنيقالوالحق.شكولةكلها

.والمضبالأندلستاريخمنالهامةالحقةهذهأحداث

ع!+-ى!!!ح!-!
11

لم

11

11

م!يبه

ببن
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المجيدةالزلإلةوهة

م!860/1هـ)947

ونتائحهامقدماتها

عشر/الحاديالهجرىالخاصىالقرنم!لفيفرطبةفيالأمويةالخلافةسقوطأعقب

بنوأشهرهمومن،الطوائفملوكيحكهاالأندلىفيدويلةينمخوعن!رظهورالميلادي

فيهودوبنو،طليطلةفيانونذىوبنو،بطليوسفيالاْفطىوبنر،اشبيليةفيعباد

فيالرؤصاءهزلاءشغلكلوقد.المريةفيصمادحوبنو،غرناطةفيزيريوبنو،سرق!طة

لعدوهموهياْأضعفهمممابينهمفماالمتمرةحروبهموفيلبعضبعضهموالدسالكيد

والفرتةالتجزئةمقابلوفي.حسابهمعلىللترسعالفرصةالشمالفيبهمالمتربمىال!نصرافي

منتصففيوقثشالةليونمملكتيسثهداتحادالطوائفملوكفزةفيالأندلسشهدتهمااللذين

.الحرببدأالذىالاْولفردينانديدعلىالميلاديعشر/الحادىالهجريالخاسالقرن

بعدهمنواصلهاوالتي(Reconquista)الاسرْداد!كربالنصارىلد!المعروفة

قواعداحدىعلىاستيلائهعدذروتهابلغتالتيالحربوهي،السادسالفونسابنه

/,ADb)01طليطلةوهيالاندلسفيالملمين tVAدولةظهرت،ذاتهالوقتوفي.(م

والإصلاحالجهادعلىقائمةفتيمادولةوهي،المغربفيالوجودحيزإلىالمرابطين

اسنصراخإلىالطواثفملوكاضطُر،الثمالمنالداهمالنمرافيالخطروإزاء.والوحدة

اخوانهلنصرةتاشفينبنيوسفالمجاهدسلطانهمفهث،بهموالاشعانةالمرابطين
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فيبطليوسمدينةقربالزلاقةفحصفيصاحقةهزيمةالادسبألفرنسوأوقع،المسلمين

.م()947ء/8601الاْندلسغرب

طليطلة:علىالنصارىاستيلاء

)محرموثتالةليونملكالسادس()الأدفنشالفونسيدفيطليطلةلحقوطكان

1A IVAمايوQ 1 0 AD)منإنهاكانتإذ،الإسلاميوالعالمسالأندلانحاءساثرفيرجة

العوافباشوأينذرسقوطهاوكان،الاندلسجزيرةفيالعمومراكزالمسلمينقواعدأكبر

الاندلسبقيةيسزدحتىبالايهدألنإنهصراحةقالالفونسأنذلك،الاندلسلبقية

الاندلسينمثاعرعنيعبرماعسالابنالزاهدقولفيولعل.)1(للطانهقرطبةويُخضع

المستقبل:لهمنجئهمماومخاوفهم

الغلطمنإلابهاالمقامفامطيكمحثوااندل!أهليا

)2(الوسطمنمنولاالجزيرةثوبوأرىهأطرافمنيخسلالثوب

الجزيرةش!الأقمىفيبُرْبَشترُصقوطأثرعلىمزلرةقصيدةنظمغدالفقةهذاوكان

قوله:م!نها،حدثلمافيهايعللم6401ء/456عامالنورمانايديعلىبأهلهاوالفتك

خفاءلهنماالكباثرركبواواخهمالملمينذنوبُلولا

الداء)3(فالذنوبعليمأبدأفارسلنصارىيُنصَركانما

نجل،الطوائفملوكعلىالجزيةبفرضالفونسيكتفلم،طليطلةعلىاستيلاثهوبعد

الملوكهؤلاءجميعوبمعاملة،جديدةوأراضِمعاقلعنلهبالتنازلمطالبتهمفيأبضاًأخذ

.)1(لهكأتباع

ول19المجلد-الراجالقم،4591القاهرةالجزلر6،اهلعاسنزالدخرأ:بامابن(1)

.132ص

.21ص2ج،53-5591القاهرة،المفربحلىفيالمُؤب:صيدابن)2(

.1236ج،المصدرنفى3()

(t)131-013صاخ،4ق،ال!ضرأ.
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أرجاءجيممنعناصرَيغكانطليطلةعلىاصتولىالذىالفونسجيشأنيُذكَرومما

دلَررهبانوكان.وألمانياوإيطاليافرنسامنقدموامنطوعينعنفضلا،المبحيةأسبانيا

كونستانسأنكما،قثتالةفيالاْديرةمنكثيرعلىييطرونفرنساشرقيجنوبفيكلوفي

نصبوفد،ديركلوفيرهبانتاْثيرونحتالمولدفرنيةكانتالثانيةالفون!زوجة

هؤلاءكانواديركلوفيرهبانإن.علااصتيلائهبعدطليطلةلاْساقةرئيساَأحدَهمالفونس

بتحويل-يقالكماالفونىلاْوامر-خلافاَقامواالذينوهم،الدينىتعصبهمفيغلاة

همديركلوفيورهبان.()ْالمدينةعنالملكغيابأثناءإلىكنيةطليطلةفيالجامعالمسجد

بالحروبضيهةِالمسلمينضددينيةحربصبغة)جانيافيالداثرالمراععلىأضفواالذين

فيمهمدورأيضاَلنشاطهمكانوالتى،المشرقفيالاْبوابعلىكانتالتىالصلي!ة

إذكاصما.

عبادبنللمعتمدمباضراَجارأأصبح،طليطلةعلىالسادسالفون!اصتولىأنبعد

مهـ/4758201عامبينهمابدأالنزاعبأنالمل!ونالمؤرخونويذكر.اضبيليةصاحب

اليهوديشاليبابنحضروقد.حيعهافيالنويةالجزيةدععنالمعتمدتأخرأنبحد

تلْمَرفضولكنه،الجزيةلقبضإشبيليةإلىالنصارىرؤساءمنقومءالفونسمبعوث

البلاد.أجانإلأسشقبلايقبللنبأنهوهددالقولوأغلظناضعيارمنأنهبحجةالمال

استشارولما.)6(ال!جنفيأصحابهوبزجبصلبهأمرايهودكليعنصدربماالمعتمدعلمولما

وصرح.مهمتهحدودتجاوزقدكاناليهوديالمبعوثإنإذعملهاضح!نواالفقهاءالمعتمد

ترارهعنبتراجعأنخث!يلأنهعملهلماباستصوابهالمعتمدأفادبأنهبعدفاالفقهاءأحد

مملكةباجتاحهذد،بع!همصيرنبأالفونستلفىوعندما.النصارىوجهفيبالصمود

.(طارقجبل)مضيقالزقاقبحرحتىوبالزحفالمعتمد

منشأويعزو،لآلفونى"عهيداً"كانباْنهالفترةهذهفيالمعتمدَالحميرىويصف

معالباهظةالحربتكاليفبسببحينهافيالضريبةدءفيالمعنمدتأخرإلىبينهماالخلاف

La:بيدالمتديث)5( Espana del Cid،7.ص9691مدريدr. A - r.

.rVA-377ء!5ت9491الفاهرة،الطبنلح:المفري)6(
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فطلبوتشالطالتأخيرلهذاالفونس!ضب،المرية!اجبصمادحبنالمعتصمجاره

القُمْطيجةامرأتهدخولإفيوسألبللا،الضريبةعلىزبادةالحصونبعضىَ

(condesa)القسيسونبذلكإليهأشارحيث....فيهلتلدَترطبةجامعإلى

جميعمنعبادابنفأيأصه...عندهممعظَّمةِالغردالجانبفيكنيسةِلمكانوالأساقة

.()7(ذلك

الطوالف:ملوكعلىالسادسالفونستطاول

وطرالنربإقليمفيللعيْثجيثاَأرصل،إشبيليةمملكةعلىالإغارةَالفون!قررولما

الجيشانتقابلثم.لإشبيليةالمجاورالثرَفإقليملتخريبآخرجيشرأسعلىبنفسههو

ضدةَيثكوالمعتمدإلىالفونسكتبهناكومن،المعتمدقصرمواجهةفياشبيليةخارج

فرد،"عنيالذبابوأطردنفيعلىبها)اروحمِرْوحةَمنهويطلبالذبابوكزةَالحر

مراوحَفيلكوسأنظر،وإعجابكخيلاءكوفهتكتابك"قرأتُ:قاثلاالمحتمدعليه

،)8(.اللهشاءإنعليكلاتروحمنكحتروٌالمرابطيةالجيوشأيديفياللمطيةالجلودمن

الذيالكنابمنجلئبْنلبدوانالطوانفملوكعلىواسنطالنهالفونسنجرْوةإن

أبصرتم...قدبالتهالمعت!د...إلىالملتينذيالأنبيطور)من:يقولوفيهالمعتمدَبهخاطب

نحفظبينناسلفعهد...ولولاإخوانكموأقطارها...فأسلمغبطليطلةنزلما

.")9(.الاْعذار.يقطعالانذارلكن...العزمناهضُنحوكمبنالنهض...ذمامه

ذإطليطلةفىالد+يئفيإخوانهنصرةعنالتخلففيبذنيردهفيالمعتمداعزفوقد

ونأل،أمرهموتدبرنصرخهمعلىالقعودَأوجبماالمسالمةمنوبينكبيننااوكان:قال

1(1.)ْلاْعاديهموإسلامهمالحزمتركمنوفيهمأنفسنافيأتيناهفماالمغفرةَسبحانهاقه

71)

8()

9()

)01(

،الأ*مأ!ل:ا!بابن،8384-ص3791القاهرة،المطاراروكل:الحميري

.245حا1011بروت

.19ص6ج،الطبننح،08صالمطارالروكل

.25ص3691الرباط،الاسممجهوللمؤلف،ا!لوثةاطلل

28.صالمصدرننى
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،الاْحداثلهذهمعاصرأكرناطةفيزيريبنىملوكآخرُبلقينبناللهعبدُوقدكان

الطواثف،ملوكإضعافإلىالراميةالفون!لسياسةشاهدعِيانِبوصفيزؤدنالذلكوهو

يقغماكانبعد،رِقهوتلةَلطليطلةوأخذهالجزيرةعلىافيالنصررأيناكلَبَوكنا"فيقول

بعدعامأعليهاالمتوالىللضعفلطليطلةأخذهوأن،القواعدأخذَيروموصار،بالجزيةمنا

يفسدولا،معقلاينازلألامذهبهإذكان،البلادأخذفيشأنهمنكانوكذلك،عام

عامأالجزيةَمنهاياْخذوإنماكان،ملتهمخالقمنفيهاومنمرامهالبعد،مدينةعلىأجناده

بيدهاكماوتلقيَتضعفَأنإلى،التعديأ!نافمنشاءبماعليهاويعنف،عامبعد

والفونس،المحتمدبينجرتكثيرةمخالفاتِبأنبلقينبناللهعبدُويضيف.1)11(فعلتْ

وضربالمرابطينبطوائفكسرهورام،منهنفهفوجستمعاقلَعنالتخليَوساْله

.)12(ببعضبعضِهم

باثرابطين:ألاستنجاد

مراكشإلىأندلسيةوفودعدةُعبرتْللأندلسوتهديدهُالفونسخطرُازدادولما

بالعلىليخطركانوما.والنجدةالعونتاشفينبنيوسفَالمرابطيالسلطانَوناشدت

ذإ،المرابطينظهورتبلبالمغربالاستنجادُالأحداثهذهمنعاماثلاثينقبلالاْندليين

منالمغربتوحيدُتاشفينبنليوسفتمضدالاَنأما.والضعفالتجزؤيعافيالمنربكان

الجهادمبدأعلىالفتيةالمرابطيندولةوتامت،جنوباًالنغالإلىثرقاَالجزائرمدينة

القويةالدولةهلىهظهورأنباءبالىباهمامتلقواالأندل!أهلفإنلذلك.والإصلاح

ملكضدمستنجدينإلجهامحنتهمفييتوجهواأنالطبيىمنوكان.)13(المغربفيالمجاهدة

وفي)سبانياثمالميفيالنصرانيةالممالكمنوالنجدةالعونبدورهيتلقىالذ!طكانوليونثتالة

الأندلسأهلإليهيضظركانالذيالمغربفأنوهكذا.(البرانيس)البرتاتجبالوراءما

جيوشلتعزيزإلألضلحولاحضارياَالأندلسعنمتخلفةبلادأنهعلىالحينذلكقبيْل

.المنقذ)14(بدورنظرهمفييقومالأَنأصبح،بالمتطوعينالأندلس

.101محا5591الماهره(ا!عد/لاْصر)طكراتالِي!ان:بلفننبخاافهعبد(11)

.201عىالمصدرننى()12

.243،245سلأعلامأول()13

.02عى(تاريخ)بدونبيروت،الاندل!فيالمربضار6:بروقناللئ(14)
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الطوائفملوكمنبادرمنآولَعبادكانبنالمعتمدأنعلىالإسلاميةُالمصادرُتجمع

مبادرةَإن،أجل.الأندلسفيالعدوانيةالفونسلنوايا.حدلوضعبالمرابطينبالاستنجاد

الأندلس،أهلُيستصرخهلو.لموحتى.)5؟(فضاثلهإحدىالبعضُيعاهاهذهالمعتمد

منأقلفيأص!-وقدتاشفينبنيوسفيكتقأنحالأيةعلىالمستبعدمنضدكان

الأندلسيتركَوأن،المفربفيأنجزه-بماالأطرافمتراميةقويةامبراطوريةعامأثلائين

بابنالمعتحداستغاثم467ء/7501عامفق.الميحيةالاستردادحركةرحمةتحت

عاموفي.وشتة)16(طنجةيتملكأنقبلالعونتقديمعناعتذرالذىتاشفين

ثم.(IV)خيرافوعدهمستصرخاتاشفينبنبيوعفأندل!وفداتصلم474ء/8201

الغارةبمدذلكفعلولعله،مستغيثاًالتالىالعامفيتاشفينإبنَفخاطبالمعتمدعاد

بهسيصلباْنهأفادهيوسفأنإلا،اشبيليةمملكةأراضىعلىالفونسشنهاالتىالمدمرة

)محرمالنصارىأيديفيطليطلةسقوطوبعد.المجازفرضةوهيسبتهعلىالاستيلاءبحد

الحونيدمدتاشفينبنيوسفمناشدةعلىالطوائفملوكاتفق(م8501هـ/مايو478

التهيؤإلبهطبالذيتاثفينبنيوسفإلىبنفسهتوجهالمعتمدإنويقال،إليهم

وفد":فيقولالأحداثوالمعاصرلهذهغرناطةصاحببلقبنبناللهعبدأما.)18(لمقدمه

للجهاديتأبَأنتُعلمه،تاشفينبنأيوصفعليهوردتئدهذاقبلالمعتمدرصُلُكانت

وصلفلما.يديهفيويضعهاإلأعبتةإلىيصللاوأنه،الخضراءالجزيرةباخلاءوتعدَه

مدةباشبيليةفأمسكهم....المعتمدإلىرسل!قدمجيشهمنبهاحتفلبمنلذلكمتاْهباَ

يقولمنإش!بيليةشيوخمنمعهمفأر!.لورودهممتقلقذلكفيالمسلمبنوأمير،طودلة

...هذاإلىفأجابهمالجزبرةلكنخلىأنإلىيوماَثلاثينمنمدةًشتةمننربصْ:له

يعلمهالفونسإلىيرصلأنيريدأنهإلاَالالتواءهذافيعبادابنيجعلكلم:لهوقيل

الجزيرةيههأنجملىيعاقدهأنوياْلهبكوبهددهيرغبمامنهلهيتأقولعله.بقدومك

كانوإن.إليهافاسبقه،الجوازوفعكالجزيرةإلىعسكرَهاستجاشفعلفإن.أعواماَ

(0)1

)16(

)17(

)18(

.54ع!02ج،6391،القاهرة،ال!راءاطة:الاْبارابن

وطنجةبتةكانت.9اص1846أبالة،ا!رطاسبرومىالمطربالايخى:زرعأفيابن

ا!ندلى.فيالطوثفملوكفعلهبماأسوةفجماانتزىالذيالبركواطيسكوتبيد

.22صالموثبةالحلل

.29-39صاقرطاسروض
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إلىبالجوازجنودهأمريوسففإنلذلك01الجواز)91(فيإليكأرصلهليتأقلاالنصراني

صاحبيذكرهماملاحظتهتجدرومما.المعتصدرسلانصرافبعدفىرأالخضراءالجزيرة

نأاعلىالمحتمدوركلَرصلَهضئموفدأعاقدقدكانتاشفينبنيوسفأنمنكرناطة

رعةع!يقبلولا،بلدهفيلأحدنايعرضَوالا،بمعونتهالرومكزوعلىالأيديسَصل

.2(،)ْعليهالفساديرومبمن

الاْخطارمنالرضيدعهدِهووليابنُهُحذرهالمرابطيناصتدعاءعلىالمحتمداستقرعزمولما

الأولىجمادىافيتاشفينبنيوصفإلىالمعتمدَكبولكن،ذلكعلىالمترتبة

يرجوشهور-ثلاثةمنبأقلطليطلةسقوطبحدأى-م8501أغسطىA25ء/47

بزيارةالمعتحدقام،نفسهالعاموفي.الاندل!تجاهمشتركةسياصةعلىللاتفاقبهالاجماع

المعتمدَبأنخلدونابنويضيف،الخضراهالجزيرةعنلهتنازلثماتفاقاَمعهووخيوسف

عنلهوتنازلفاسفيزارهقدوأنه،صبتةعلىللاستيلاءبالفنيوسفَأمذقدكان

.)21(جنودهملإنزالقاعدةالمرابطونليتخذهاالخضراءالجزيرة

4)بتةعلىالمرابطيناستيلاءوبعد 1Vصاحبىمنالمعتمدطلب(م8301/ء

ابنبكرأباووزيرَهcقرطةقاضىإليهمافضمإليهبلديهاقاضيايفادَوبطليوسكرناطة

المحادثاتأثناءفيزيدونابنواقزح.تاشفينبنيوصفإلىمهمةفيسلهموأر،زيدون

تئمأندونالخضراهالجزيرةعلىأصريوصفأنإلأ،طارقجبلفيالمرابطونينزلباْن

علىوقررالفقهاءيرسفاصتثار،عادتهعلىوجريا.الشاْنبهذامحدداتفاقإلىالتوصلُ

.الخضراء)22(الجزيرةإلىقواتهيرصلبأنثورتهمضؤ

المرابطين،اشدعاءمنغاوفهمعنللمعتمدأعربواالطوائفعلوكبعضَأنويبدو

رعيِمنخيرالجمالرعي5:المعروفةبكلشهأجابهمأنهالأ،ذلكمغبةمنوحذروه

كزقاكونهمنخيرالصحراءفيجِمالَهيرعىأسيراَتاشفينلابنماْكولاكونهأنأي.الخنازير

.-201301صال!يان()91

.301صالمصدرننى)02(

186.ص6ج،1867بولاقالعبر،؟خلدونابن245-2460صالأعلامأ!ل(؟2)

.86صطاسال!روفر.99ص2ج،الِرَاءاطة)22(
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أمريمنأنااياقوم،:للوامهوقال)23(".ثتالهفيخنازيرَهيرعىأعيرأفرذلندلابن

نإفافي،الشكحالةأما.uAاحدمنلم!يذولا،شكوحالةيقينحالة،حالتينعلى

نأويمكن،عليويبقيالىيفياأنالممكنفقفرذلندابنإلىأوتاضفينابنإلىاضندتُ

فأناتاثفينابنالىاستدتُإنافيفكلالقينحالةوأما.الشكحالةفهذه،يفعلالا

فهاالشكحالةكانتفإذا،اللهأسخطتُفرذلندابنالىاستندتوإن،اللهأرضي

عنأصحابُهأقصروحينثذ،يُخطهماوآلىاللهيُرض!ماأدعشيءفلأيعارضة

)21(،.لومه

)الحُلَلصاحبيذكرهمماالطواثفملوكعلياكانالتىالضعفحالةُوسَجلى

الفونسمداراةضرورةمنصشثماريهبعضُاليهذبمارفضالمعت!دأنمن(الموش!ة

ولانفعفيمليسالأندل!ملوكَوجيراننااخواننااإن:تالحيث،معهصلحوعقد

أخذقدأدفنثىاللعينوهاهو....مصاببنانزلإنحيلةولانصرةمنهميُرجى

إلينارأسهرغوهاهوقد،دارَكفروعادت،صنينسبعبعدالنونذيابنمنطليطلة

عايدخللجوازنتدعيهالحُدْوةملكالصحراوىهذاإلىنبعثأنالرأيمنونرى...

.2(،)ْ...باْنفسناذلكعلىلناقدرةَلاإذ،اللعينالكلبَهذا

فيهثيربكتابتاثفينبنيوسفإلىالمعتمدبث،شهرينبنحوالزلاقةمو!ةوقبل

المعاقلمنوغيرهاطليطلةعلىالفونساستيلاءوإلىالأندلسأهلكلمةتفرقإلى

ولاجارهنمرةعلىطافةمنالاحدليسالأندل!هذهأهلونحنا:ويقرلوالحصون

الكافر،العدوهذالجهادلتجوزَ...بكثمبالتهاستنصرتُ(الذلك...أخيه

للصراعالديقالطاجَالمعتمدُبزكدآخركنالبوفي)26(...هالإسلامشريعةونحُيون

إلىالجوامعتحويلمنالعزمَعليهالفرنسماعقدإلىمشيرأ،الأندل!ىفيالدائر

)27(.ه
ص.

إكائةضرورةعلىفواقواالمعتمدماكئبهعلىعمهوبنىاخوتَهتاشفينبنيوسفُأطلع

.32محاالموشةي!.85حماالمسرالرص()23

.86عىللطارالركل)24(

.31صالموشيةاطل)25(

33.صالمصدرنفى)26(

(TV)34.صالمصدرنفس
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عليهفأشار،أصبطبنالرحمنعبدَالأندليكاتبَهيوسفاستثارثم،المسلميناخوانهبم

عقدزذلكإلىالمعتمدفاْجاب،الخضراءالجزيرةعنالمعتمدُلهيتخلىَأنعلىيُصربأن

ذإالجزيرةَولأ..يزيد-وكانالرا!طابنهإلىوكنب،الفقهاءكتهْبمحضر

.لإخلاكا)28(-يأمرهذاك

الاندلس:إلىللمرابطينالاولا!از

جنوبأقصىفي،طريفمدينةوبلغالبلاد!برأغارقدالفرنىالأثناءكانهذهوفي

ضحفاءالطواثفملوكَإن:يقولتاشفينبنيوسفإلىكتبومها،الأندلصجزيرة

منالكثيرلناشرَوقدوعرباعابثاأراضيهَماجتاحوأنه،لرعاياهموظالمونفاسدون

:يقولومضى،لنجدتهمالبحرَعوزباْنتاشفينبنيوسفَالفونىوتحاى.رعاياهم

أحبنيأناظركإليكنجوزالمراكبمنعندكماإلىفابعثْالجواز،تستطغلا"إنكنتَ

شاءإنتسمعمالاماترى:الفونسظهركتابعلىيُكتبَبأنيوسفُفاْمر.إإليكالبقاع

المتنبي:الطبألبماببيتالكنابَوأردف.)92(الله

العرمرمالخميىالارصلولاوالقناالمثرفيةَالاولاكنبَ

عائةبنداودقائدُهبهاحلقدوكان،الخضراءالجزيرةإلىالزقاقصبريوسفعبر

يطلبالاندلسرؤساءجمغإلىيومفوكتب.المعتمدبنالراضيلهاخلاهابعدان

آنذاكمشاعرَهغرناطةصاحبُبلقينبناللهعبدلناويصف.تواضهممعبهاللحاقَإليمِ

أجلمنخاصةًلاسما،لديناعظمتاللهمنمِنةالاندلسإلىاقبالهأنوظننا":قاثلا

3(...")ْبالحقوحكهتمالاَخرةطلبعلىواقبالهمخيرهممنشاعوللذي،القرابة

ظاهرفيبجنودهيوسفنزلأنوبعد.والتكرمبالحفاوةحلواانىوجنودهيوسف!يلوتد

بأنأمركما،بَطفيوَسْاتجاهفيأمامهبالتقدمعاثةبنداودقاثدهأمر،أياملبضعةإثبيلية

الاندلسلجندتكونوأنالمغمد،قيادةتحتالأندلسيةُالقواتُتوضعَ

2()A26-28صالمصدرنفى.

.09صالمطارالروف!490صاقرطاسروض)92(

.401صاليان(03)
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(.n)؟عفتهُموللمرابطين،علتهم

ابنالمتوكلصاحبُهااضقبلهمحبثبطليوسالاندلحيونوحلفاؤ،يوسفضد

شديدَالاندلسالىجوازهمنذيوسفوكان.المدينةظاهرفيونزلوا،مرحباالاْفطس

أنهكما،نصرانيأجثأحاربأنلهيسبقولم،البلادبطبيعةعهدحديثُانهإذ،الحذر

شارك-وقدضناطةصاحبُويقول.الاندليينحلفاثهمناثقةواثقاَكليكنلم

ناحيةفيالنصارىملاقاُةتكونأنأراديوسفإن-الزلاقةمعركةفيبنفسه

فييرغبفكانالسادسالفونسأما)32(الرومأرضفيكثيراَيترغلَلاوأن،بطليوس

إذابلادهإلىآمنأالانسحابمنوقكينه،لبلادهصَوْناالمسلمينأرضفي4اللقايتمأن

.)33(الهزيمةبهحفت

.:الزلا.لةفياللقاء

مدينةعلىيضرلهكانالذيالحصارَفذ،لملاقاتهالمسلمينتقدمنبا"الفون!بلغولما

البرهانسقائدَهيده-واستدعىفيتسقطأنتوشكسَرقُسَطة-وكانت

(Hanez)لابعهلتثبيتقوةرأسعلىأرسلهقدكانحيثبلنسيةمنكلة!له

رميرهبنضانجهاستدعىكما،السابقطليطلةصاحبِ،النونذيبنالقادر

Sanchoإ Ramirez)َالنصارىمجميعمستغيئأوبعث،أرغونصاحب

البهفانضم.بهاللحاقَالجمطالبأ(انيسالبر)البرتاتجمالماوراءوفيإسبانياضمالفي

بذلكمؤكلىين،وصلبانَهمأناجيلَهميحملونوالرهبانوالقيسينالاَساضهمنالعديدُ

الجلالقةمنكبيرةأعدادالفون!لنداءاستجابكماالداثر.للصراعالدينىالطابمَ

عنالاولالمسؤولاعتبرهاذ،خاصةبصفةالمعتمدعا!حانقأالفونسوكان.والفرنجة

ذلكيكونبحيثبالمرابطينساحقةهزيمةبإيقاعنفسَهيُميوكان.)"3(المرابطيناستدعاء

.49صا!طاصىروفد31()

.501مر،اليان)32(

.AAصالمحطارالروض)كم(

.AAحماالمعطرالرفى390حماا!الوطسروكل3()!ا
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فإن،الاندلسقواتاما،أخرىمرةالاندلسإلىالجوازفيتفكيرأيعنلهمرادعأ

يصلهأنقبلالملمينملاقَاةيريدلاالفونسوكان.)35(بهايأبهولايزدربهاكانالفونس

الاَنالمواجهةُاتخذتوقد.)36(وايطالياوفرناوبرجلونةأرغونمنوالتعزيزاتُالمتطوعون

توجهتالتيالصليبيةالحملاتأولىبدءقُبيلذلكوكان،الجانبينلدىالجهادطاجَ

المسلمين.أيد!منالمقدسبيتلانتزاعالثافياربانالبابامنبتحريض

يُجمعونوهم،السادسالفوئ!قواتعددفيكثيرأالمسلمينالمؤرخينمعظمُيبالى

سو!عددَهبذكرفلاالمسلمينجيشأما.عددأالمسل!ينقواتتفوقكانتأنهاعلى

المعب()!احبُيقذرهبيما،ألفاَوأربعينبثهانية(الحْلَل)صاحبفيقذره:مصدرئن

،لعددهكثيرأمتباينةأرقاماَالإملاميةالمصادرُفتذكرالرومجيشوأما.)37(ألفاَبعشرين

الفأ-وابن)الحُلَل(-ثمانونصاحبمايذكرهالحقيقةإلىأترَبهاولعل

.38()ألفاَالاْثير-خمسونالفاَ-وابن-سترنالكردبوس

الزلاقةفحمىفيالعظيمةالمعركةرحىدارت

.(acrajasولSagrajas)نهرالمسمىآنهوادينهيراتأحدعلى،

وكان.بطليوسمدينةمنالشرقيالثمالإلىمتراَعرَكيلوائنيْمخوبعدعلى،جيرلرو

عليهيعرضالفونسإلىالقتالقبلالشنَّة-قدكتببمقتضى-عملاَتاشفينبنيوسف

منهمكراَالملمينأميرإلىالفونسوكنبj(.93)المتاأوالجزيةأوالإصلامفيالدخولَ

اليهودعدالشتيوموأن،المسلمينعدالجمعةبومأنبحجةللقتالالاثنينيومَيمي

()35

)36(

)37(

(38)

)93(

.123ص9491القاهرة،المكلباعبارطنبصزال!عب:المراكثيالواحدعد

delكأ C9339-عى4سأ(ممه"!ررr t.

.133عىالمعب440حماالموثياا!لا

دوزيجمموعةمنالثافيا!لدفيظحة،الاعاه:الكردبوسابن4،0صالموشبةاطل

Historia)7م!ح!عبادبقتاريخعن Abbadid).23ص6،-1863ليدن.

دبرسىمجلة:ميرانداهو!.142صاV11بيروت،الاريخقال!مل:الائيرابن

(Hesperis)الز*وم!!المرابدن:بموانجمثوله)5391(04مجلد

(LosAlmoravides y la batalla de،2llaqa)35.،ص
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غير."()ْذلكعلىيوسفُ!افق،النصارىعيدالأحديوموأن،،علتنافيكثيروهم9

بكلاميثقلابأنيوسف-حذرالرومبمكايدالعالمالاْندليالمعتمدَ-وهوأن

نإإذ،فعلاماحدثوهذا،المحدداليومقبلمفاجئأهجومأيشنقدإنهإذ،الفونس

قواتعلىام(860امحوبر9547/23رجب)12الجمعةيومهجومَهشنالفونس

محتمينالأندليينالجنودبعضُفرالمرابطينمننجداتوصولُتأخرولما.الأندل!اهل

عائئة،بنداودبقيادةالمرابطينمننجدةو!لتانتلبثولم.بطليوسمدبنةبأصوار

يوسفأرسل،الاْثناءهذهوفي.المعتمدعلىالنصرافيالهجوموطأةمنمَقْدَمهافخفف

ابنداودأثرفيهوومضى،فيهاالناروإضرامالفونس)معسكر(محلةلمهاجمةقوة

نأوما.)؟4(وخيوفمالفون!رجالَافزعمماالأرضلهاوضهترالجوَّنصدعوطبوله،عائثة

المعركةُوالهت،قىاتهمعظمُلَبعُهلملاقاتهتحولحتىقواتهرأسعلىيوسفالفونىابصر

دونفيمحتَهيليتلىكانإلىالفرارمنتمكنالذىلاْلفونسساحقباسامالوطي!الحاميةُ

رؤوحمممنالمسلمونوعمل،عداهممنوالأسرُالقلُأبادانبعدفارسالخمسمائة

ركبتىإحدىنخجرهأصدغلامطعنالقنالاحتداماثناءوفي.)42(عليهايؤذنونصوامعَ

.)3"(عمرهبقيةَالطعنةأثرُوظل،الفونس

لنجدةبكرأوبنسيرالأميربقيادةقوةَأرسليوصفبأنفيضيفزرعأليابنُأما

)04(

)41(

)42(

)43(

يومغدأ5:بقولالمعتمدإلىبحثالفونىإنيخقولالحميريأما.44صالموشيةالحُلل

الروكل،.البتيوموهوينهمالقاؤنافيكن،عدناوهوالاحدوبحد.،عيايهموهوالجحعة

.09صالم!ر

1بررت،لي.ولانالباسالاريخفي:البادينحنارأحمد AYYالمؤلفيرى.951عى

الطبليزاللاإذ،افريقيةزنوج!نالضخمةالطولاشخدامعادةأخذوالعثهمالمرابطينباْن

يخا.إلىنشةجناوةبطبلالمغربفييعرفالكبر

بفوانمجث:آخرينمعبروقناللئ8،.صالموثيةاطلل19-390المصارالروض

(Novedadessobre la batalla Ilamada de al-Zallaqa)
0591()اهج،كرناطةمدريد-،)الاْندل!(مجلةي

ييها.وما14وا6؟؟ص

.48صالموثبةاطلل290-39صالمطارالروض
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وهاجمفيهاالناروأضرمالفونسمحلةإلىبنفههوتوجهبيما،والمحتمدعائشةبنداود

يهاجمونهالمرابطينوأنعلتهفيلتعلالنارالفون!رأىولما،الخلفمنالنصرافيالجيش

بادىءالمحنمدوظن،معهمنمعظمعلىفاْجهزوالملاقاضهمبالانسحاببادرالخلفمن

.)44(أمامهلافهزامهنتيجةكانالفونىأنسحاببأنالأمر

بحيثخحيسشكلعلىالقتالقبلصُئتْقدكانتالأندلسأهلقواتِأنويبدو

فيالأندلىثرقوأهل،ميشتهافيالأفطىابنوكان،المقدمةقلبفيالمعتمدُكان

كماثنَضدكانواالعُدوةوأهلالمرابطونأما،الساقةفيندلىAاأهلوسائر،يرتها

.اللقاء)."(عندجهةكلمن!فرجمتفرقةَ

!احبباديسبنالمعزبنتميموإلىالعدوةبلادإلىالنمرباْنباهيوسفوقدكت

حماممستعملااثبيليةالخيدفيابنهإلىفوراَالعظيمالانتصاربأخبارالمعتملىوبعث.افريقية

ذلكفيكانماأقنطَأشيليةأهلكانأنبعدالسرورُفعم،الغرضلهذاالزاجل

.)46(اليوم

اليومهذافي"تاشفينبنيوصفإنيقول(القرطاس)روضصاحبأنومع

وعلى-(الموشبةالحلل)صاحبذكرهممايبدوانهالأ"المسلمينبأميرتثى،الزلاقةأ

عام،الم!لميناأميرلقبَاتخذتاشفينبنيوسف-بأنوالوثاثقالمرابطيةالعُملةضو

اللف،لهذايوسفاتخاذعلىبغدادفيالعباسيالخليفةُيعترضولم،مء/4667401

.)7"(إليهكنبهفيبهيخاطبهلمفإنهذلكومع،الزلاقةوقعةفيالحظيمانتصارهبعدخاصة

يث!بةْوالذ!-الزلاقةفيالملسونأحرزهالذيالعظيمُالانتصارُهذاوكان

9547/23رجب12الجمعةيومفي-والقادصيةاليرموكفيالاْولىالملمينبانتصارات

(!f)

)45(

)46(

)47(

.04-43صا!رطاصروكل

.46-47حماا!دشيةالطُل

.05صالمصدرنفى

ابعبعنوانبحث:مؤن!حين.2.-91صالموثيةالطُل690صا!طاسروكل

مجلد،مدريدالإصلايةلللرساتيلمرىالمعهدصحيمةفي،المرابطيندولةعنجديدةوثلاس

254I I A a66-64ص.
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العَروبةويوم)48(عَروبةيومباسموالث!عراءالأدباءإليهأشاروقد،م8601امحعوبر

يوميذكرالمعتمدشعرومن،العربعدلغةالجمعةيومأعاءمنوهي(،العين)بفتح

فيه:تاشفينبنيوسفوبلاءالعَروبة

العِداذدتالعَروبةِويومَ

الفراراوأبيتَالهدىنصرتَ

القلووإنهناكثبت
القرارالنأرالضلوعبينبَ

المنقىيوسفياولولاك
دارأ)9"(للكفرالجزيرةَرأينا

إشبيلية:وضهاءأدباءمنجمهورابنيقولذلكوفي

مصمحةَجاءتإذالعجمُتعلملم

)5ْ(للعرباليومأنالعَروبةيوم

لنايرويالزلاقةفيشاركالذيغرناطةصاحبباقينبنالدْعبدَأنحقاَالمدهثىومن

إلىيثميربل،الزلأقةاسميستعمللاإنهبللا،ومقتضبةعابرةبصورةالمؤزرالنصرَهذ

دَوْرهعنيتكلمولا،للمعركةالناريخَأواليومَيذكرولا،بطليوسوقيعةباصمالوقعة

الأندلسيين-الرؤساهوبقيةأنهإلىيعودذلكولعل.القتالفيالاْندلسرؤساءبقيةودَؤرِ

نايقولفهو،القتالساحةفيحسناَبلاءيبلواعباد-لمبنالمعتمدباستثناءوربما

قدكفواكانواالنصارىوان،إعدادغيرعلىوهمالملمينعسكرَفجاالروممع!كر

تلكأنلوابأنهمعفباَالمعركةعنالمقتضبَحديثَهيختمثم،المافةبُحْدِمعاللاحؤ-

العسكرينمنلفُقد،اللقاءفيومناطحهماالفئتينوقىفمنإعدادِعلىتكونالوقيعةَ

علىإشييليةإلىراجعأالمسلمينأميرُوانصرف.الاْقلإلأالمسلمينمنيُفقدولم...الأكز

.(ونمر)1ْصلامةحال

.12صء132.,:.القا،ا!ان!:خاظنابن)48(

.79حا5191الفاهز،عادبخهالمحمدلبوان()9،

.101ص2ج،الراها!(05)

.601-501صابن(15)
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وعلىعل!والإجهازالمنهزمالعدومطاردةبضرورةالمسلمينأميرعلىالمعتمدُألحَّوقد

الاْندلشونيرجعَحتيالزثورأىذلكعناعتذريومفانالا،عسكرهفلول

تاشفين،وابنعبادابناختلافلأيتكلمونأخذواالناسإنالحمير!ويقول،المنهزمون

المعتمد،استدعاهأجلهمنالذممطالعدويهَلكَانخثىيوسفإنعبادابنشيعةُفقال

منيوسفحبالقطعَاَرادانماعبادابنإنيوسفضيعةُوتال،عهالاع!تفناءُفبقع

.)3.(الأندلسجزيرةإلىالرجوع

،العُدوةبرإلىبسرعةعودتَهاتتضتأنبا،عليهتواردتالمعركةمنيرسففرغولما

لطمريضاَتركهقدوكان،بكرأبأبنائهاكبروفاةنبأوصولإلىعودتَهبعضهُمويعلل

دأعمهابنوفاةبسببالمفربإلىالسرعةوجهعلىيوصفعودةُتكونوتد)".(.صبتة

صحِفإذا،المغربأمورلتولىيوصفانتدبقدكانالذي،المرابطينزعيمدر،بنبكر

وبضمنمركرَهيُدعمَأنمراكثىالىعودتهمنأراديكونقديوصففإنالتفسيرهذا

النقودَأنالافزاضهذايزيدومما.أصرتهأبناءمنغيرُهاللطةَيتقفدَأنقبلمبايحته

عامالىم05455801/عاممنعمربنبكرأبىاسمَنحملكانتالمرابطيةَ

عاممنابتداءناشفينبنيوصاسمَتحملأخذتثم،م947ء/1586

الأولجوازهعنديكنلمالملمينأميرفإن،أمرمنيكنومهما)55(.م048ء/8701

أميرأيزبصالم:يقولغرناطةصاحبفهذا،فيهاالبقاءنييفكرالاندلسإلى

نأكما()6ْأإليهرعيهمانحياشمنيتوقعونهمماصلاطينهايوحثىَلئلاالبلادفي،المسلمين

تلكانقضتفلماالأندلسفيمدةَلنفسهحددقدكانالمسلمينأميرباْنيذكرالمراكثي

.()7ْالعُدوةإلىعَبرقاربتأوالمدة

)52(

)54(

(at)

)55(

)56(

(OV)

.Alصر،ا!طاسروكل

عباد.لابنالطلبهذاعنشئأبلقينبنافهعبدُيذكرُلا.13صالمطاراروكل

.89كاا!طاسروض،53حماالموثية!لا،49حاالمعطرالرفى

5791التاهرة،لدابينثو8تجام:عودأحمدحن،AVمحاا!رطصروض

.288YAV-ص

.701صابِن

ا.rAصالمعبِب
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الزلاثة:و!ةنتالج

نتجفيهاالمسلميناتصارَانالا،تمامأحاحمةتائحهافيتكنلمالزلامَةوقعةَأنمع

انقذالانتصارهذاأنكما،الادسلألفونعىالجزبةدءعنالطوائفملوكتوقفُعنه

المدربين،جنودهخيرةمنعدداَكبيراَوافقده،المدمرةالفونسغارتمنالاْندلىغربَ

معنويانهم.منورخالأندلسأهلآمالَانعثىالزلاتةانتصارَانكلهذلكمنوأهم

علىيضرلهكانالذيالحصاررخإلىالفونساضطرالمرابطينقدومَأنذلكإلىأضف

الحاميةصبإلىأضطرهكما،يدهفيالسقوطعلىتوشكوكانت،صرقسطةمدينة

يذبنالقادرصنيتهوحايةلماندةبلنسيةفيبهايحتفظكانالتىالق!ثتالية

بينالمعتمدمكانةُوارتفعت.طليطلةعنلهعوضاَلهاأميرأنصيهقدكانالذى،النون

في-الطواثفملوكمنكيرهدون-ولبلائهالمرابطيناضدعاءفيلمبادرتهالأندلسأهل

نأمنيتمكنولم،طيطلةاسزدادَيحاوللمتاشفينبنيوسفَفإن،ذلكومع.المعركة

منيكنومما()8ْ.الطوائفملركُفيهايأملكانالتياثارالانتصماركلأهذامن!نيَ

حالقد-المرابطينتدخلبفضل-الزلاتةفيالمسلمونأحرزهالذيالانتصارَفإن،أمر

نهايةقبلشكدونسيحدثماكانوهو،النصارىأيديفيكلهاالأندلسسقوطدون

الوجودعمرمنالانتصارماانفكان،الميلاديعشر/الحاديالهجريالخاصالقرن

قرونأ.الاْندلسجزيرةفيالإسلامي

ناوذلك،الماجدفيلهالدعالموكثُرَ،المسلمينوباْميربالمرابطينالأندلىأهلُوُصَّ

عليهاالنصارىاستيلاءمنالتلافبصددقبله"كانت-المراكُثييقول-كماالأندلس

اظهر،الملمينأميريدعلىوهزمَهالحدوَّاللهُقهرفلما،قاطبةملوكهامنالاْتاوةَواخذِهم

ابناللهعبدُالمعاصرالزيريالاْميرويحقب(.الصدور")9ْفيالودُلهونثمأإعظامهالناسُ

وأمَرنا،الاْندلسرؤسا+أعنى،مجلسهفيجمحناتلككزوتُهانقضتولماا:بقولهبلقين

للذىإلاتفترصْنالمالنصارىوان،واحدةالكلمةُتكونوان،والاك!لافبالاتفاق

وان،مقبولةوصيتَهانالكلفأجابه.البضعلىبهمالبعضواستعانةلثتنامنكان

.6()ْالحقيقةالىوالجريالطاعةعلىالكلَّمحمعمماظهورَه

)58(!del C!كاLaEspa)صrr9 - "A.

.35Iصالمعبِب)95(

.601صالببان06()
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إشبيليةصاحبعبادبنالمعتمد

م(0091هـ/488ت)

(شعرهخلالمنوشخصيتهسيرته)

أكزمبدعاضاعراَكونهعلىتقوموالأدبالتاريخكنبفيعبادبنالمعتمدضهرةَلعل

عباد،بنمحمدالفاسمأبالفاضيوسَمئهوجدهالمعنضدكأيه،فالمعنمد.ملكاكونهمن

منغيرَهفاقكمابكثير،فاقهمالث!عريةبموهيتهأنهإلأالشعر،نجظَم،بعدهمنهووكاْبنائه

إلأوزيرايتوزرلاوكان"الأولالطرازمنشاعراالمعتمدكان.بالأندلسالطوائفملوك

لاْحدمجتمعلمماالشعراءالوزراءمنلهفاجتمع،الآدواتحسنشاصاأديبايكونأن

بلاطهإلىخيرتُهموتقاطر،الذهيع!رهمللشعراءالمعتمدكانعهدوفي.أ)1(تجلهمن

bons)جداالمُلَحِالمعتمدكثيرُوشعرُ.)2(وافريقيةوصقليةالأندلصىمن mots)،وقد

.()3المنث!رةبالحُللىضبه

سيرته.يكتبَوأنشخصيتَهخلالهامنيدرسَأنالمعتمدلأشعارالقاريءومعوفي

فيأبيهعهدفيكفشله،زمنهفيالهامةالاْحداثإلىاشعارهفييثيرالمعتمدَفانكذلك

م(،)458ء/6601غرناطةأ!حابزيريبنيأيدىمنمالقةعلىالاستيلاء

الزلاقةوانتصارم(،)462ء/9601جَفؤربنيمنقرطةعلىواستيلائه

ويرى."(uحياتهوشعرُهُشعرههيالمعتمدحياةإن،أجلم(.8601)947ءا

.157أ!لا.501المعبب)1(

.ل!2/55)2(

الملكحماةلاميرالملوكأنجارمن)ظحة203/عادبنيعندوزيمج!وعة،101المعبب)3(

.انمصور(

.3/171يلإ!مطُص)4(

Ivr

http://www.al-maktabeh.com



أنهأولها:وجوهثلاثةمنالثعرَيمثل)كانالمعتمدَبأنغومسكارسيةالاسبافيالمستثرقُ

كانانهوئالثها،حياشعرانفهاكانتحياتهانوثانيها،الإعجاببثُيرشرأينظمكان

.،).(كلهالإصلاميالنربشعراهبل،أجمحينالأندلسثعراءراعيَ

منها،عامةالاْندل!أهلوإلىبللارعيتهإلىحئبتهنجلالِيتحلَّيالمعتمدُوكان

عليهتأسْفوافانهملذلك،الثعريةموهتهعنفضلا،والفروشةوالتواضعوالحمالجود

ونفبه.خلعهعدمحتطفيبعدفما

يحناجونلما،والبساطةواللاسةُالرقةُأشعارهفيالمعت!داطوبعلىالنالبَإن

فيطر!االقالموضوعاتأما.عفرداتهلنسيرلنويبمعجمِالاستعانةإلىالرل!القاريء

رمنوصياشةَووصفيةَغزَليةَموضوعاتِمعظمهافيفكانتخلعهقبلالثعريةضطوعاته

مرائيَهفيهانظمالتىالرزبنةالطوبلةالبحورإلىبالمقابلة،المرحةالقصرةالثعريةالبحور

.)6(أ!تفيوأسرهمحنتهأثناء

وملكاًأميرأنظمهالذيالمعتمدشعرمننتُفأنستعرضَأنالبحثهذافيوسنحاول

علوكذلكالثعرية،موهبتهوعلىضخصية،علىالتعرفعاولةبقصدوأسيرا،

عاصرها.اقىوالأحداثالتطورات

أميراالمحمد

.)7(م54310401/-سنةحالياالبرتنالفي-ajعه()باجةفيالمعتمدولد

عام(Algarve)الغرباقلبمفي(Huelva)ولبةعلىeeوقدالمعتضدوالدهوكان

المعتضداستولىأنبحدثم،عمرهمنعثرةَالثالثةَالمحتمدتجاوزولمام443ء/5201

ولما.)8(الغرباقليمعاملمقرشِلبوأصبحتإليهاالمحتمدُاتقل3(أا)!7شِبْعلى

.74ليلأيدااثر(5)

.0332-مالدبوان)1(

.2/53اطة)7(

بعدها.وما12021عادبينعندوزيمجموعهفيظمةا!بر،)8(
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حياتهعلالتآمربغمةاحماعيلعهدهووليالأكبرَابنَهالمعتضدُقتل

.عدَهوولأهإشبيليةإلىشِلبمنالمعتمدَاستدعى،(م)045ء/9501

خطيرادورايلبَأنبعدفيالهتُدرمحليشاعرِعلىتعرفقدالمعتمدكانشلبوفي

للمعتمد.حيماصديقاأصبحالذي!ربنمحمدبكرأبووهوألا،الأندلسأحداثفي

بعدفاالشاعرَأبعدَفانهولذلك،عماربابنابنهعلاقةعنراضيايكنلمالمعتضدَأنإلأ

.)9(إشبيليةعن

زردتوقد،عمارابنُومعهالكبيرالواد!خهرفيالمعتمدركبانيومذاتحدث

عمارابنُأطالولما.زردالماءمنالريحُ!نعَ:أجز،عارلابنالمعتمدفقالالنهرَالريحُ

بديقتهابحضورالمعتمدُفا"عجب.جمدلولقتالدرعأيَ:الغالاتمنامرأةقالتالفكرَ

المعتمدُفابتاعها،حجاجبنرميْكجاريةُاعتمادباْنهافأجابت،تكونعمنوماْلهاوجمالها

يرقولم،باعمادوثيقاارتباطاحياتهطيلةالمعتمدارتبطوقد.ا(وتزوجها)ْمولاهامن

واجباتهعنالمحتمدبصرفاخمهموهاإذبعدفماالفقهاءأسخطكما،الأمرباديءلاْبيهذلك

ضمَّنوقد،فهاوله،احمهاحروفمناتَّخذَلقبَهانبهاتعلقهمنوبلغ.والدينيةالملكية

.احمها)11(حروفَالأبياتأوانلَ

ناظريعنالشخصأغائبةَ

الفؤادصميمفيوحاضرة

الث!جونبقدرالسلامُعليكِ

السهادوقدرالثؤونودمعِ

المرامصبَمنيَتملكتِ
القيادسهلَمنيوصادفتِ

حينكلفيأعياكِمراديَ

مراديأعطىأنيَليتفيا

.2/131الحفة7110المعب(9)

5/342.الببنلح)01(

2/61.الحلة)11(
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بيننافنالعهدعلىأقيمي

البعادلطولتستحيليولا

طيهفيالحلوَاسمَكِدستُ

"اعمادحروفَفيكِوألفتُ

ثلحينإلىمء/0455801عامبعدإضبيليةفيالمعتمدحياةعنيُذكرضيءولا

،حبوسبنبادي!يدمنمالقةلانتزاعالشابالمعتمدبقيادةالمعتضدوجههاالتىالحملة

المعتمدُونجا،بالفثلباءتالنىالحملةوهي،(م54/6601)58كرناطةصاحب

الحملة.فثلَمبر+اضعراأباهيستعطفأخذحيثالمجاور،رُئدَةحصنفيمعتصمابصعوية

:)12(الراثيةقصيدتهمنفقالوالنساءبالثرابالانثغالمنبهاضهمماالمعتمدُنفىوقد

بهألذْشيثاَزم!منأوتَلم

ولاوتركاسماأعرفُفلستُ

خفَرٌولادَل"تمفكنىولا

حورولاكنْجيماتمرسولا

الهزيمة:فيشبأوكانواخذلوهالمغاربةمنبفئةالتعريضإلىيمم!ثم

دغَلىذويقومعلىإلاَالذنبما

لهموفى

وحبهم،غِثننصيحتهُمقوئم

بغض،

رواغدذاالمعهودُعفوك

ضررصُرفواإنونفعهم

:)13(يسترضيهوالدهإلىكذلكوكنب

داءاليكأشكومولايَ

جر!ابهقلبىأصبح

2/57.اظثة910يور!12(

(r)16للطرب.91!سا
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عنىرضاكيُرِخهلمْإن

مرعالهأدريفلستُ
سُقامازاثقتدسخطُك

مسيحاالرضاإليفابعثْ

نأبدولا،سنهحدائةفيالثعرَيظمأخذ،والدهمنبتثجيع،المعتمدويبدوان

أحمدابنالوليدأبطأمثالمنأبيهبلاطنيال!ثعراءلكزةنشطتقذالشعريَةموهبتَه

يلتممىضعراَأييهإلىمحب.الخيلوركرببالصيدصباهأياممنذمولعاَالمعتمدكان

:)"ا(جوادامنه

هامتهمَّةلعبلإِك

الجُرْدالضُمَّربركض

:الصيد)15(إلىبالخروجيتأذنهوالدهإلىكنب

قِذمابالصبدمولععببدك

الكرامشِيَممنالصيدوحب

وشمعةوتُرْساَمِجنافيهايصفأبياتاالمعتمدنظم،آنذاكالاْندلسشعراءعادةعلىوجريا

.وعودا

أعربولكنه،زيدونابنمؤدبهمجلسعنمجلهالمقمددفع،أبيهتعلماتعكوبناء

:)16(بانشادهوالوزيرللثاعرواحزامهتواضعهعن

مجل!اعنيالمنح!أيها

مجلسأعلىالنفسفيوله

.43الدبران(؟4)

.44الدبران(51)

.7!ي(61)
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يقتمىحثلكبفؤادي
الاْرؤسفوقتُرفعُتُرَىأن

أيامفيخصوصا،والدعةبالثرابمولعاالمعتمدكانفان،الأبارابنيقولوكا

:)18(ذلكفيقالهومما.)17(الملكتوليهمنالأولىالسنواتوفيشبابه

ردادجذبتْبكرمةِمررتُ

أذافيعلىعزمتِلها:فقلتُ

تسفمولممررتَلِمْ:فقالت

دمافيمنعظامُكرُوبتْوقد

:)91(ضالأنه.مجلسفيلمثاركتهعمارابنيوماالمعتمدُاستدعى

الذكيالزجسُزارناقد

العثييومنامنوحان
.أمجلىفيو!ص

رئوثمظمئناوند

حمئيغداخليلولم!
الصميساعدليتهيا

يدعوهمنجعث،الزهراءمدينةفيممتعةَنزهةأمضواقدالأصحابمنجماعةَأنوبلغه

:2()ْقرطبةنيقصرهفيضلىإلى

الزهراءفيكمُالقصرُححد

أساءماوعمركمولَعمري

صباحاضموساًبهاطلعتُمْقد

مساءبدوراَعندنافاطلعوا

(1V)2/54اطلة.

.2نبوالدا(81)

ها.بعدوما61لمطربا(91)

.01يعك(02)
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ملكاَ:المحعمد

اشبيليةعرشعلىأباهخلفحينماع!رهمنالثلائيننحوفيالمعتمدكان

المعتمدفان،والبطشبالقسوةاشتهرالذيوالدهمنالحكسوعلى.(امء/461960)

أياتازيدونابنحادبعضُنظمَانالملكتوليهبعيدحدث.والصفحبالحمتميز

الانتقامعلىالمعتمدَومجثون،المعتضدلوفاةالشاعرَبارتياحهيخهايتهمونالمعت!دإلىووجهوها

منسجيتهفي!تنمبأبباتعليمرد،نفوحممفيمايدركوكان،المعتمدولكن.منه

:2()%منها،وكرموفاء

جمجمواأوصرًحوامُناكمكذبتْ

أكرموالسجيةُأمتنُفالدين

جربتممنغَدْرَرجوتُمْانى

لظملامَنْوظُئمَالوفاءمنه

مُرْسِيةعلىالأخيراستيلاءقبيل!رابنَوزيرَهمطشناَالمعت!دقالالمعنىنفىوفي

:المعتمد)22(جانبمنمخوهبوحثةٍأحىقدالثاعروكان،(م)781547101

بَلؤتَهفدالذيتَلْقَتلقنيمتى

الصحبعلىرؤوماَ،الجافيعنصفوحأ

تصوةتلبيَالرحمنُأشعرَفا

ثصغيمنالأذمةِنصيانُولاصار

خمسةمنتصيدةَونظم،(م)462ء/0701جَهْوربنيمنقرطبةعلىالمعتمدُاصتولى

مماالطوائفملوكبقيةَو!ذْر،القديمةازرفةعاصمةبتملكاع!رازهعنفيهايعئرأبيات

:)23(يديهعلبهمسيحل

البطلالأصيدبثأوللملوكمن

الدولمهديةُجاءتكمُهجات

.415يس.بحدهاوما/1203عادبنيع!-دوزيمجموعةفي()غوطخد!اللى)21(

.2/36!ا!)22(

.11يى)23(
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منعتْاذالحسناةقرطبةَخطبتُ

والأسَلبالبيضيخطبهاجاءمن

لهاعرضتُحتىعاطلاغدتوكم

والحُللالحلىصئفيفأصبحتْ

عُردىقصرهافيلناالملوكعرسُ

الوجلماْتمفيبهاطوككل

أبالكملاقريبِعنفراقِبوا

محمتملِالباْسبدرعليثِهجومَ

سورهفيهامبدياأبياتانظمقدكانالذممط،المحتض!دأبيهحذوَيحذوذلكفيوالمعتحد

رعاياهومطالبا(مء/6501)457ترةأ!ابنصاحبهايدمنالحصينةرُندةلانتزاعه

:)21(ومطلعها،!ظها

رندةياحُضلتِل!حقد

عُدةلملكنافصرتِ

فيمنفاهمنعاربنبكرأباالشاصَصديقَهاصتدعىحتىالعرشَالمحت!دُارتقانما

والياكانانوقت،فهاولهوهصباهأيامإلىيحناليهوكتب،شِلبعلىوولأهصرقسطة

:علي!ها)02(لأبيه

بكرأبابث!لبأوطافيحيألا

أدريكماالوصالعهدُهلوصلهن

خ!ىمنالشراجبقصرِعلىوسفم

القصرذلكإلىضونأبداله

نواعموبيضِآسادمنازلُ

خدرمنوناهيكغبلىمنفناهيكَ

يحفماكانالمعتمدُيصف،الملكتوليهم!هلفينظمهاأبياتثمانيةمنتصيدةوفي

vعادبنىعندوزىمجموعةفي()غوطر8الدع)24( t 7 / I.

.هكد)25(
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ة)26(منها،وعزأبهةمنبه

نورُهَايسطعالراحَثرتُولقد

رداءالظلامَ!ذقدوالليلُ

جوزائ!هقالبدرُتبذىحتى

ورواءجةَتناهىصلكا

مواكبببنالأرضفيوحكثنه

وسناهصناَجمعتْوكعواعبِ

قبلالثرمننط!مهوالكئيرمما،الىالأدبفيالغزلثعراءطليعةفيالمعت!ديعتبر

.اعماد)27(إلىمئؤقاتال.صلياشعراكانملكهمنالأولىالواتوفيالملكتولبه

عديمافراتكِمنوعندىكنبت

الخُفدجنةعنبانقد-كمنوشوقي

وأدمعيإلأالأتلامُخطتوما

الحدصفحهْفيالثصق!ورَتخ!

طيهزرتُكالمجدطِلابُولولا

الوردورقَالندىزاركماعميداَ

:)28(جواريهإحدىفييتنزلرقيقةأبياتفيوقال

بعدكمدةَليتَيما

قذكمثلُرشيقة
وردِالورد،كمدةِ

خدكوردِلا،الربيع

صبرىعمرُذافعمرُ

صذكعمرُذا.وعمرُ

2()t6.يعك
.6الدبوان(72)

.01الديوان(82)
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لموانمنكِرضيت
وعدكبلذةِتُنجز

الطريقةوبهذهباجازتها.جلساثهومطالبةالشعرمنأشطارِلإسادمغرماالمعتمدكان

ابنوكان.بلاطهبثعراءبلتحقأنقبلالث!عرحمديسبنالجبارعبداجادةَالمعتمدُاختبر

470)07إشبيليةإلىوصلقدحمديس /AA)فيصَرقوسةرأسهسقطعننازحاام

.)92(النورمانأيديفيسفوطِهاقبيْلصقلبة

أنشد.مجالسهفيويبحثهاأشعارهيرددماكانوكثيرا،المفضلالمعتمدشاعرَالمتنبىكان

:3()ْوهبونبنالجليلعبدالبلاطضعراءأحدفقال،للستنيبيتايوماالمعتمدُ

فانماالحينابنشعرُجادلق

الدهاتفتحواللطالعطاياتجيدُ

درىولوبالقريضعجباَتنبأ

لتاثهاإذاَترويهبأنك

!ديناربمائةالمعنمدفكافأه

البيتفيهاوردقصيدةٍفيالمعتمدَالحجاريمحمدأبوامتدح،الزلاقةحملةأثناءوفي

:)31(التالي

عطشِمنكانماعلىسقاهمولا

عبادابنك!ندىببعضإلاْ

فيلكونه،لنقدهمزقب"وأناالقصيدةفييتمعنأخذالمحتمدَإنالحِجاريويقول

نفهمنعرفمنإلألذلكيتحامونهالشعراءماكانوكثيرا،أئمهمنالشأنهذا

المرئة.فيناجحامثروعايبدأأنمنمكْهسخبةَهبةَالحجاريوتلقى.التبرلز،

وقصدةهدبةَالملكتوليهبعدتلفى.وكرمهسخاثهفيللأمثالمضرلاالمعتمدُلقدكان

بعدها.وما5/015الطيبنمح)92(

.A11المطرب)03(

بعدها.اوم5/011الطببنمح)31(
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البيتفيوشكرهالمالمنكبيروبمبلغبهديةالمعتمدُاليهفبعث،عمارابنمنمديحِ

:)32(التالي

قفلُهيحويالمالبيتَانفلو

بابهمنلكسرتُهأضعافهَا

-حيثمرسيةأحداثلأنالمعتمدوراعهعارابنشالعلاقةُساءتأنوبعد

قصبدةَعمارابنُنظم،المعتمدبدفيالأمرآخر-ووغفبهاالان!زاءإلىعمارابنُنطفع

:(rrوم!نها)،نيهاصفحهيلتصى

تميمةهواهمنضلوعيوبين

يجلحالحمامَأنلوستنفع

عنرغماانه:قالالمعتمدأنإلاْ،القصيدةمنالمجلسفيحاضراكانعراقيفخر

بيتإلىيشيركانالبيتفيإنهإذ،الفطنةُتعوزهلمفانه،للجميلطرابننكران

للهذلي:

أظفارَهاأنحمبتْالمنيةوإذا

تنفعلاتميمةِكلألفيْتَ

547501/عامبعد AYادفىنشمبعوثَاليهودىضاليبابنَالمعتمدُقتل-حينمام

وهجائهلغدرهعمارابنَالمحتمدُقتلحيما-م8401ء/477عاموبحد-الضريبةلتسم

المغمد.حياةفيحقئيروريتقَ-لموأسرتهللمعتمدالمقذع

ملوكوبقهللمعتمدوتهديدهوثتالةليونملكالادسأدفونضخطرازديادِوإزاء

،المغربفيالمرابطينسلطانتاشفينبنبيوسفالاستعانةإلىالمحتمدُبادر،الطوائف

هو!ا.عامةالأندلبينقيمنبالارتياحالمعتمدجانبمنالمبادرةُهذهوشللت

المرابطينلاستدعائهالمحتمدَيمتدحُالبكر!عيدِأبوالمعاصرالأندلسيوالجغرافيالأديبُ

.2/162اطة)32(

101!يس.بعدهاوما126المعبب()+
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:)35(ويقول

زلالَهتبنيالبحرأجاجَفجزتَ

الشَهْدجنىتبنيالأهوالجنىوذقت

أرومةَالأكرمينابنَياعمد

وا!دالمكارمِتشييدُليهنك

والتقىبا!دالأنسانُخفدفلو

بالخُلدلهنئتَالحنىثهوا3

بدلاوانقساماتهملتخافطمالطوائفملوكعليحملونالفقهاءُفيهكانوقتِفيهذا

طليطلةصقوطإلىأدىمما،النصارىهجماتأمامواحداصفاالوقىفمن

:3()ْيقولبالسيصرالمعروفالإلبيرىالقايممفأبو.(م؟)478ء/85.

لهموقلالملوكَناد
أحدثتمُالذىماذا

فيالإسلامَُ-11
تموقعدالعِدايعرأ

عليكمالقيامُوجبَ

تتمبالنصارىإذ
العصاشقتنكروالا

شققتمُالنيفعصا

ابنيوسفإلىالتاليةبالاْبياتالمقمدُبعث(مء/8601)947الزلأقةوقعةِوُقْبيل

:()تاشفين

مبازَكَعلبكغزؤ

القريبالفتحُطيهفي

.2Inv/اطًة34()

.+4ص1/2ال!ضر6(35)

6()rبدر.بومهوالقيبوبوم.46الموشةاطل
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إنهسيفُكلله
الصليبدينعلىسخط

يكونيوممنبدلا
القليبيومأخله

حينفيالزلأقةو!ةفيحسنابلاءأبلى،الطواثفملوكبمةدون،المعتمدأنويبدو

ثاصيتُهعليهوأبتْالمعتمدجُرحوقد.القتالصاحةمنالأئدليةالقواتمنجانبفر

:(v)إضبيليةفي!ففهالذيالطفلَابنهذاكرا،ثعرايقولإلأانالوغىميدانفيحتى

الش!فارهشمتنىهاشمِأبا

ا(وار1لذاكصبريفله

بينهاماشخيْصكذكرتُ

للفرارحبْهيَثىفم

عمارلابنقصيدةَإحداهافيعارضساخرةقصائدُوللمعتمد

عابثاَعاتبأخرىقصيدةوفي،بلنسيةصاحبالعزيزعبدابنعلىطرابنفيهاحملكان

القشتاليينضدقوةَيقودبأنوالدهأمرهحيمالورقةفيتمارضقدكانالذيالراضيابنه

سكانهاويروعونمرسيةمنطقةعلى(Alecto)لييطحصنمنينيرونانفكواماالذين

قصيدةأبياتومن.ناثشاوثاعراوالمطالعةللكتعباَالراض!وكان.الزلاقةو!ةبعد

:)38(بابنهالساخرةالهازلةالمعتمد

الدفاترفىفيالمُلكُ

الحساكرقودعنفتخلأ

مصفمابالسربرطص

المنابرلتوديعوارجعْ
لووقتَتذكرُأولستَ

طاثرثئموقلبكرقةِ

.89ا!رطاسروكل.47الموثيةاظل)37(

(rA)34يس.
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مكانهيستقرلا

خادركالضرغاموأبوك
بفعلهاقتديتهلا

آمرذاكإذوأطعته

سنةمنقصيدةفيعفوهومتوصلامحتذراأبيهعلى،بالراضىالملفب،يزيدورد

:ومنها)93(والقافيةالوزننفسنيبيتاوثلاثين

كافرأصبحتُقدمولاكلط

الدفاترتحويمابجميع
ماالملكَأنوعلتُ

والبواترالأسنةِبين
مولاكلطتوياتنصىَلا

فاخرتولَلاضارعًلةَ
عندماالجزيرةَضبطَ

العساكربعقوتهانزلتْ

الخضراءالجزيرةفيالمرابطيننزولأولإلىالراض!بثيرالأخيرالبيتوفي

(tyA860/م1ء)بأمرهأببهكنابجاءهأنإلىنجهاضسد،علبهاوالباهوحبنماكان

للمرابطين.الخضراءالجزيرةباخلاءفيه

جنودُفيهاعتصمالذى،Aledoل!طلحصنوالأندلسيينالمرابطينوأثناءحصار

ثديدَوكان-المريةصاحبُصمادحبنالمعتصمُبذل،(م01النصارى

تاضفينبنيوصفالملصينأميربينللايقاعجهدهللمعتمد-قصارىوالحدالغَيْرة

:"(تائلا)ْحذره،صمادحابنبحاياتالمعتمدُعمولما.والمعتمد

مسامقيريدُليتعرَّضمنيا

لمندمنصحتُفقدتعرصنلا

.2/75الحلْة.بعدهاوما35!يس(93)

.41!ي!د(04)
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سهلةخلاثقُنيغرةمَنْ

صىًالأرقمليانتحتفالصم

:أسيراالمحمد

ونيلالفقهاءاشارتهبعدالأندلسفيالطواثفملوكخلعَتاشفينبنيوسفُقررلما

المقاومةعلىبنىالذيبالمعتمدثنْىثم،بلقنبناللهعبدغرناطةبصاحببدأ،مواضتهم

يختلجعماكانتعبيرخيرتعئرالقالتاليةالقصيدةَالمعتمدُونظم.و)شبيليةقرطبةمنكلفي

:)11(النهايةحتىملكهعنالدفاعفيرغبةمننفهفي

الدموغنماسكتلما

الصديعالقلبُوتنبهَ

صياسةالخضوعُقالوا
خضوعلهمقليبْدُمنك

الخضوطممنوألذ
النقيعالمفيعلىع

العداالقومُيلبإن
الجموعونحلمنىملكي

الطباضرفَأستبْلم

الرفيعالشرفُأي!لبُع

نزالهِمبومرمتُفد

الدروعتحصننىالا
القميصسوىليسوبرزتُ

دفوعشي،اثعلى
تسيلَكينفسيوبذلتُ

النجيعبهاي!لإذا

(14)0 22 '3J iبعدها.وحا2165الحقَة.بمدهاوما141المعجب
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يكنلمتاْخْرأجلي

والخضوعذليب!هواي
الفناإلىف!سرتُما

الرجوعأمليمنوكانل

مهمُأناالألم!شِيمُ

الفر،غننبعهوالأصل

رحبةافيللمهاجميننصذىالمعتمدَإن،المنمقالسجيبأسلوبه،خاقانابنيقول

وما،فرقاوملأتهمفرقاصئيرتهمحملةَفيهمفحمل....فضاوهابهمضاقال!روقد

وذهابِ،A.بانتهابأيقنوقدانصرفثم...النرأوردهمحتىالكرعليهميرالىزال

أمرأفظععلىعزموقد....وليتهيومهبهواستمسكقصرهإلىوعاد،وارتحالهملكه

.")42(...نواهعماكانتُقاهصرفهثم،عمرويبدلابيديرقالالانتحار،أيأ

02)المرابطينأيدىفيإشبيليةصقطت،الاستقلالمنعامأسبعينوبعدوهكذا

5/7رجب IAIأهلُنجمْعوقد،المفربإلىوأستهالمعنمدنقلُونفرْر(م1951شتبم

بنيراثيأالبا"ابنيقولذلكوفي،ميكَهميودعونالكبيرالواديضفتيْعلىإثيلةِ

:عاد)3،(

كادراثحِبمزنِالسمالمتبكي

عبادأبناءمنالبهاليلعلى

كونهمالهركداةَالانَصِيتُ

بالحادكأمواتِالمن!ثآتفي

واعتبرواالعبرْلنملأواقدوالناسُ

أزلادفوقطافياتِلؤلؤِمن

يصحجاوالنوحُصفاثنهُمسارت

الحاديبهايحدوإبلكاْحها

.4ث!22)42(

.Itoالمابب230س!43(
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حملتْوكمدمعمنالماءفيصالكم

أكبادتِطعاتمنالقطاثعُتلك

وجهفيأبدَوْهاالتىالمقاومةَيفرذلكولعل،المعتمدالإشبيليونأحثلقد

باستدعالهورحبوا،وفروسيتهوشجاعتهوحلمَهوكرمَهشاعريتَهفبهاحبوالقد.المرابطين

عاصمةوأصبحت،رخاءكبيراأشبيليةشهدتعهدهوفي.الأندلىأهللنصرةالمرابطين

بنياسرةضوطإلىنظرواأشبيليةأهلفانلذلك.الطوائفممالكمنمملكةوأقوىلأكبر

مدينتهم.تاريخفيمجيدةحقبةنهايةأنهعلىعباد

بضعةَأمضواحيثمكناسإلىمنهانُقلواثم،أياماطنخةفيوأسزُلهالمعتمدبق

،الاسنسقاءصلاةيصلونالناسمنموكباالمعتمدُأبصرمكناسإلىالطريقوفي.شهور

:)4"(بهألئمماعلىحرةَيفيضانبيتينفأنثد

لهمفقلتُليستقواخرجوا

الآنواءعنلكمينوبدمعي

مقنعدموعكفيحقيققالوا

بدماهممزوجةلكنها

عتبالمعت!دأنيبدواكأتإلىالطريقوفي،اكأتإلىمكناسمنالمعتمدنقلتقرر

:4(متعطفا)ْاليهالرشيدُفكخب،فيهأفرطعتباالرشيدابنهعلى

الطحورلصالندىحلفَيا

والأرواحالنفوسوحبب

اقاحيعليالنعمىتماممن

الوضاحجبينكمنلمحةً

:المعتمد)6"(فاْجابه

98.الدبوان1/3830عادبنيعندوزيمجعوعةفيكماا!مر،خريد!)44(

بعدها.وما2/96اطْة)45(

.207/الحلْة46()
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الطحورلثالندىحلفَكنتُ

رواحلأوالنفوساوحبب

العطايايومللبذليمينىإذ

الكفاحيومالاْرواحولقبض

وفقرِأسرِرهنُاليوموأنا

الجناحمهيضُالحمىمستباحُ

الناحضرَإنالصريخَأجيبُلا

الطحيومالمعنقينولاسُ

إلىيعوداختيارَهاولعل،المنفىفيوأسربهالمعتمدلاقامةمقراَأكأتتكونَأننقررلقد

إحداثُأومهاالنجاةُانعتمدعلىيتعذرأنهوإلى،العاصمةمراكُشعنبعيدةكيركوخيا

إلىميلاوعضرينخمسةنحوبعدعلىا!اتوتفع.السابقةمملكطفيلل!رابطينالقلاقل

المرابطونبنىأنإلىالمفربجنوبمدنأكبرَوكائت،مراكشمدينةمنالجنوب

مدينةالعربالجفرافيونوبصف.م(0701)462ءالهمعاصةَواتخذوهامراكش

بهاتحيط!زدهرةمدينةاباْنهاالميلاديعشر/الحادىالهجرىالخاس!القرنفياغت

قرطبةمنوالأدباءالفقهاءمنالكيريناجتذبنشطاثقافيامركراأخهاكانتكما،البساتين

.)7"(والتروان

وصوله،منعامننبعدإلأبالأغلالنُجئدولم،أكأتفلعةإلىوأسرنهالمعنمدنُفل

ابنُيقولذلكوفي،الأندلسجنوبزالمرابطينضدثور:الجبارعبدابنُهتزعمأنبعد

.الأسد،)8"(ثورةخيفالثلزأر)ولما:خافان

وابن،اللئائةكابنالسابقونبلاطهشعرا،أغتقوزارهللمعتمدوقدوفى

ئفسيأالحقيقةفيأكماتفيمنفا.فيألمهوكان.الصدعبدوابنوالحجاري.حمدي!

أصزأثناءالمعتحدئظمهاالنىالعديدةُالقصائدُوئتمئز.وجاههللطانهضدانهعننانجا

كانالذيوالقيَدُ،أبنائهمنعددومصح،وحريتهمملكطققدانه.والأمىبالصدق

.،"أكأتمادةتحتبمدهاوما91025(الجديدة.)البعةالإءيةالمطرفدائره()47

.26يمى)48(
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أثرافيهاوتركنفسهفيحزذلك-كلأصتهأفرادلهاتعرضالتىواثاق"،فيهيرصف

وفي.العرلماالأدليالتراثَأثرىوبذلك،قصاثدهأجودمنبحضنظماليهأوحىعميقا

عنويعبرحظهفيهايبيهيبل،الثاْرأوالوعيدبلهجةالمقمدتحدثلا،القصاثدهذه

أحاسيهأعمقعنعروبه،الثعرفيعزاءهوجدلقد.لهvخ!اوماللقدرالاستسلام

.ثاعرهوأصدق

:)9"(فقال،هناهنالقد،سيدييا:اعقادلهقالت،أغتفيانقوفي

هناهُنالقدقالت

جاهُناأينمولاممط
اإ!لهاتلتُ

هناإلىصيرَنا

:.()ْإثبيليةفينعيمهأيامَتذكروقدوقال

صنعافاذاالدهرُمُ!ح

نزعانفي!اَأعطىكلما

عادتهبمنظماهوىتد
"لعا،:يهويمنكليناديان

وانصُئمالخناقيلإذامن

حمعاهماَالعافوننطق

:()؟ْحمديسابنإلىبهابحثقعيدةفيوقال

أسيرُالمفربيْنباْرضكريب

وصريرمنبرعليهسبيكي

5/343.الطبنمح)94(

بحدها.و،45iالممب)05(

بحدها.وط34!رل)51(
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ليلةابيتنهلشعريليتَفيا

وكديرروضةوخلقأمامي

:()2ْفقالإضيليةفيقصورهوتذكر

عبادابنإثرفيالمباركُبكى

وآسادغزلانٍإثرعلىبكى

وقبتُهالزاهيبكىالوحيدُبكى

باديذلهكلْوالتاجُوالهرُ

قرطة،في()الفغالمأمون:وهم،المرابطينقتالفيأبناثهمنثلانةالمعتمدُضد

ع!اداالاْكبرابنهضدقدذلكقبلوكان.إشبيليةفيومالك،رُندةفييزيد()والراضي

:)3.(يرثيهمقال.(م)5466/7401قرطبةفيعُكاثةابنالثاثريدعلىعمرو()أبا

الصبرإلىسبيلَلاصبرأيقولون

عمريمنتطاولماوأبكيسأبكي

شقيقُهثمالفتحُالكوكبانهوى

خبرمنالكواكبعندفهليزيدُ

رحمةبابَلىفتَّحتَلقدأفتغ

أجريمنزادتداللهُبيزيدكما

صغيرةبعدُوالصنتوليتما

خديصعرثانالاْيامُتلبثولم

الزىفيالعَوْدَلاخزتُماعدتُمافلر

الأسرفيأب!رتمانيَأنماإذا

عليكاالهالكاتُالأخواتُمعي

الصدرالمضرمةُالثكليوأمكا

.24مى)52(

.12!يس.2/61الحئة)53(
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خالداالحزنأورثتنيخالدأبا

نمريودعَنيودَّعتَمذالنصرأبا

حسرةَالقلبَأودعَقدوقبلكا

عمروأيثكلُالدهرطولَتجذدُ

الثيابلغزلاضطُررنتدوكنَّ،أحمالايرتدينوهنَّبناتُهالعيديومالمعتمدَزارت

:(متحئرا)4ْالمعتمدفقال،العيثىعلىلاعالهن

مسرورابالأعيادكنتَمضىفيما

مأسوراأغتفيالحيدُفساءك

جاثعةَالأطمارفيبناتِكترى

قِطميرايملكنلاللناسيغزلن

حافيةوالاْقدامُالطينفييطان

وكافورامِسكاَتطالمكاْنها

منجملةفيبثينةالمعتمدابنةكانت،المرابطينأيديفيإشبيليةسقطتلماانهوحدث

استثذانقبلالزواجَأبتولكنهامنها،الزواجَابنهوأرادإشبييةتجارأحدُحازهاثم،صُي

:()َونصيحتهبمواضتهاليهابعث،بذلكالمعتمدُعلمولما.واللىئها

بَرةَبهكوفيبُنيتي

بإسعافهالدهرُضىفقد

الذى،المعتمدنفىفيالثجونَيثيرالسحاءفيطليقةَحرَّةَتحلقالطيورمنظرُوكان

:6(طليقا)ْحرامثلهايكونَأنويتشىحريتَهايغبطهاكان

مررْنَبإذالقطاصبإلىبكئتُ

كَبْلُولايعوقُصجنلاسوارحَ

.25،س)54(

بعدها.وما602/الطبنمح)55(

.28س)56(
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حسادةَالمعيذُواللهتكولم

شكللهاشكليانحنينأولكن

فراخهافيالقطااللهُعصَمَألا

والظل4الماخانهافراخيفان

:(أبناء.)7ْفذكرتهإلفهاعلىننوحقُمريةَيوماوأبمر

فقدهغيرُيثجهالمواحداَبكتْ

كُثرعديدُهمُلألأفِوأبكي

احتراهاللزمانزينونين

القبررُندةَأوالنكداءبقرطبةَ

:)8.(إبماْفيسلواهيجدُالمعتمدكان،ا!مكلوصطفي

ثكلكاأنفؤاديعنمُضث

ميزاناالحصريومليَمثَفل

لمانهالا،الاْمرباديءاضطرب،المرابطينعلىالجبارعدابنهبثورةالمعتمدحمعولما

قدانهفعلمتُ،الساءإلىوثؤف...اصصتهطلتْوقدرأسَهورخاطرقاأنيلبث

بسيفهوذكرتهالمعتحدنفسفيالأملَابنهثورةُبعثتْلقد.،)9ْ(صلطانهأجموجا

جفنهفيالصيفُلجككذا

الحنينطويلكقهزإلى
اعتقلهلمالرمحُيعطضكذا

يميقنجيعمنتُروهولم

.07الليوان(57)

.427س(90)

5/351.الطبتح)06(
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وللمعتمد،تحوطاالمعتمدبتكبيلتاشفينبنيوسفأمر،الجبارعبدثورةاثروعلى

(.111منهاقيدهفيهايثكوأشعار

سصلمانعلمنيأمافيدي

ترحماأوتُث!فقَأنأبيتَ

تدواللحملكثرابدمي

الأعظُماتهثملاأكلتَه

هاثمأبوفيكيبصرفي
هُشئاوقدَالقلبُفينثنى

مثلَهلهاخئاتِوارحم

والحلطالسُئمجرعتهن

ابنيوسفلمعالجةزهربنالعلاءأبووالطببالوزيرُمراكُشإلىقدمانوحدث

أعادقدالمعتسدكانانيُذكرومما.اعتادزوجتهلمعالجةاكأتإلىالمعتمدُفدعاه،تاشفين

المعت!ددصةَزهرابنُلبىوقد.المعتضديدعلىالمصادرةأستهممتكاتِزهرابنإلى

:قاثلا)62(المعتمدفشكره،تمنياتهباْطيباليهوبعث

يهوىكيفبالبقاءلىدعا

السصقاءبهيطولَأنأسير

حياةمنأروخَالموتُالي!

الشقاءبهاالثمقيعليطول

حِبِلقاءهواهمنيكفن

اللقاءحتقمنهوايفان

زياراتُوكانت،الآندلسفيأصدقاثهمراطةعنتماماينقطعلمالمعتمدَأنويبدو

زيارةاثراللبانةابنإلىبهابثصدةوفي.المعنويةروحهمنترخالابقنبلاطهشعراء

:)63(بهالمرابطينغدرإلىصراحةَالمقمديشيرالقبيلهذامن

./1317عبادبئعندوزيمجموعةفي()غوطاللىضره)01(

بعدها.وما155المعب()62

.1/313محادبنىعندوزىمجموعةفي()مخطوطال!ضر6)63(
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كربةِأرضالذذأسُامُوأبقى

(سامذاكالغدرُلو!كنتُوما

المعتمدُواعتبر،اعتذرتْولكنماتاشفينبنيوسفابنةمنخباءمرةَالمعتمدُوطب

وعدَملهمعامغسؤالمرابطينعلىفيهايعتبقصيدةفيوقال،متعمدهإهانةَاعتذارَها

:)،6(لهبعهودهمالوفاء

ناراجنبيْكبينأوقدواهُمُ

استعاراحشاكفيبهاأطالوا

يرحلوانالمحدُيخجلُأما

مُعاراخباءيصحبوكولمك

اذكانإنالمجدَقنعوافقد

وعاراخزياك-وحاشاهم-منك

القفاجزتَحيننسُواتراهم

البحاراوخُضتَاليهمحنينأرَ

الوفالسبللَزومِبعهدِ

وجارَاعنهحادمنحادإذا

تاشفينبنبيوصفبالاشادةالقصيدةواختتم،عتابهفييتادولمنفسهنمالكانهغير

:النصارىأيديفيالوقوعمنالاْندلسأنقذمماالزلاَّقةوقعةفيوبلائه

يوسفِإلىنَزوعوقلبى

لطاراعليهالضلوعُفلولا

العداذدتَالعَروبةِويومَ

الفراراوأبيتَالهدىنصرتَ

القلووان،هناكثبث

القرارالتأبىالضلوعبينبَ

(Zt)الذياليوموهو،الجمحةيومُهولفة/عَروبةالرَوبةيوم./5348الطبنلح،79الديوان

.الزلا"صركةفيهدارت
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افقىيوسفُياولولاك

داراللكفرالجزيرةَرأينا

بأنوأوع!أبياتعسرةمنلنفسهرثاءقصيدةالمعتمدُنظم،الوفاةُتحضرَهانوقبيل

الاْبياتَمنهانجتزيء،أشعارهفياليهااشارماكثيراالتىشاثلَهيعذدوفيها،تبرهعلىتُكتبَ

:()65النالبة

النادىالراثحُسقاكالغريبقبرَ

عبادبناءضلابأظفرتَحقاَ

اتصلتاذابالنعمىبالعمبالحم

للصاديبالريأجدبواإنبالخصبِ

اقتتلوااذاالراميالضارببالطاعن

العاد!بالضرغامةأحمربالموت

قدربهوافانيالحقهومنع

لميعادووافافيالسماءمن

وفاةبُعيْدام(90هـ/5)488العمرمنوالخمسينالخاسةفيوهوالمعتمدتوفي

قبرهرواوزاالشعراءمنكثيررثاهوقدجانبهاإلىودفن،لد؟الاْفيةزوجته

قامواالكثيرلنان.كما)66(والمقريالخطيبوابنالصمدعبدوابناللبَّانةكابنأغمات

.تصلنا)67(لمدواوينفيقصائدهوجمعِسيرتهبتدوين

إعجابَينالجعلهمما،للثعراءورعايتهالثعريةمرهبتهعلىتقومالمعتمدشهرةان

صافاشِعرباْنهاالمعتمدحياةَأحدُهموصفوقد.التاليةالعصوروفيعصرهفيالأدباء

للمعتمدإن(542Qء/1147)تب!امابنويقولا)68(.والحركةبالحياةيفيفى

)65(

)66(

67()

6(A)

Iأ!ل.915المعجب % t.

357.،5/237،355الطبنفح3.ا!!س

،5/388الطبنفح.13612اطثة.عبادبنيعندوزيمجموعةفي()مخطوطالدخر6

93 I.

.Arabiyyaمادةتحت1/106(الثاية)الطبةالإصلاميةالمطرفدالر6
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بضاعةَواتخذ.صناعةالثعرَجلعثنمثلُهصدرولو،الزهرعنالكامُانشق"ضرأكما

الايُجيدولاراثياالايجدلابرجلظنكفا،مستنرَباونادرامعجباراثقالكان

الأندلسملوكفييكلمإنه)فيقول(م6580126ء/ت)الأبارابنأما.أ)96(عابثا

وخصوصا،كثيرةاشعارهفيالمعتمداعاسنَباْنويضيف،مادةأوسعُولامنهأشعُرقبله

إلىيبكونه!مورحمةحباالناسمنورزق...سلطانهلزوالوتفجعةلأبناثهمراثيه

علىالأندلسبلادفيالحزنضعراءازعيَمكانباْنهالمعتمدُوُصفكما.7(،)ْاليوم

.)؟7(البابهذافيالقصائدمننظممالكثرةاالعموم

أحاسيسه،وع!ق!ثاعريِنهصدقهوالمعتمدلثعرالقارىبهيخرجالذيالانطباعان

الفؤفيفذلكصادقاوحباهادئاغزلارأيتَظن.لهظل5بأْالمعتحدث!عرُشبهوقد

الثانية،الفزةفيفذلك8رثاأوحماسةامملؤوشَمافخراشعرَ.رأيتَواذا...الأولى

ظلهذاانفاعلمْ،بائسوحاضرزاهرماضبىبينومقارنةالماضيعلى8بكارأيتَواذا

(.V،)2الثالثةللفزة

!يهبُرجمصحمص

إءر!لأافي!صصطو!ٌ!راَثلائخك!مجئ

2كا،مر،،،

أآلأصرقيحثماقُفيللىَ!الم8لم6
صتئ!ا11

خى

م!جمى

.1/792عادبينعندوزيمجموعةفي()نحطوطالدخكلا)96(

63.،2/55اطة)07(

032.اندفيضابا)ا.7(

(VT)ب!ها.وما3/178لإملامطص
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ومراجه:البحثممالر

(t

6(

(V

.(

،(

0(

(6

)1

)1

)1

)1

1852ليدن.)2(عبادبنيعندوزيمجموعةفيظعة،المنصورالملك:الملوكأبخار

.6391القاهرة،الأبارابن:اليرَاءاطة

.3691الرداط،3الاجمهولالمؤلف:الموشيةاطل

،)1(
1846.ا!دذ،عبادبنىعندوزىمجموعةفيظحة،الاصفهافيالدبنطد:اهمرشيدا

.0691ندن-بدن،(بالانجبزيةالئانية)الطبمةالإصلايااولرفدالر6

.5191الفاهرة،المجبدعدوحامدبمويأحمدأحمدوضقهجممه:عبادبنالمحمدثيوان

.4291القاهرة،(1/2)الثنر!بامابن:الجونهأهلطصنؤالدخر6

(1)

.846؟يدن.عبادبيعندوزيمجموعةفيظحة،(اطوطالئافي)القمخر6اللى

.1846أبالة،الفاصزر!اأدابن:ا!رطاصروفى

1.'°"القاهز،(شنىحين)ترجمةغوصغربة:لأندلنيالثعر

.2691هرةلفاا،مبنأأحصد:يلإصلامظهر

.1852ليدن،)2(عبادبنيعندوزىمجموعة!ظحة،خلدونابن:ا!بر

.6491القاهرة،ححيدمتولميبدير:أندلبةم!ايا

.0132Aالفاهرة،خاتانابن:البان!يس

.5491التاهرة،دجةافي:ا!وبأهلثطرمنالم!ب

.9491القاهرة،المراكثيالواحدعد:الكلبأفيرطيصفيالمعبب

.9491التاهرة،المقرى:الطببفح
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بلقينبناللهعبدالأمير

r(1573-.901هـ/465-483حكم)

غرناطةفيزيريأمراء.ب!آخر

التِبْيان()وكعابه

بعدالاندلسفيظهرواالذينالطواثفملوكجملةمنغرناطةامراءُزيريبنوكان

عاماًثمانيننحوغرناطةحكواوقد،م()993ء/9001العامريةالدولةسقوط

كانالذيبلقينبنُاللهعبدُالأميرُآخرَهموكان(م0901-01ء/304-48313)

وضمخلعَهمقررحبماتاشفينبنُيوسفُالمرابطينسلطانخلعهالطواثفامراءمنأميرأولَ

الوجودَتهادباتتالتيوقشتالةليونمملكةضدللجهاديتفرغكيلمملكتهالاندلس

.خطيراتهديداَالأندلسفيالإسلامي

)الِتبيان(كتابَهبلقينبنُاللهعبدُالأميرُدونالأقصىبالمغربأغاتفيمنفاهوفي

يُستَدل4وهبركما،(غرناطةفيزيريبنيبدولةالكائنةالحادثةعن)التِبيانالكاملوعنوانه

عهدفيللجهادالأوسطالمغربمنالاندلسإلىقدومهامنذلأسرتهتاريخعنوانهمن

الدفاعُئم،م0901هـ/tArسنةالمرابطينايديعلىهوخُلعحتىالعامريةالدولة

وتبربرالمسلمينوناليهومنوزراءباتخاذهماتهِمواالذينغرناطةفيزيريبنيأمراءعن

قِبَلمناليهوُجهتْالتيالتهمةضدنفسهعنالدفاعُهوكلهذلكمنوالأهم،ذلك

أمراءمنغيرهقبلخلعهعلىيُقدمونجعلهممماالمرابطونبهاوأخذوغيرهمالفقهاء
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ضدوليونقشتالةملكالسادس()أدفونشالفون!معالتواطؤضهمةُوهيالا،الطواثف

الحكمبسؤاتهامهُوكذلك،الطوائفامراءلنصرةدلسالانإلىهؤلاءقدومبعدالمرابطين

.والسيرة

الطوالف:ملوكفز!تاوخعنمصالرنا

عنالرئيسيمصدرَناكان،إ)1(التِبيان9كتابمنالوحيدانحطوطعلىالعثورقبل

/مننصفالهجريالخاسالمرنمننصفحسىالطواثفملوكعهدفيالأندلسنارمم!

ت)حيانبنمروانأبوالمعاصرالقرطبيالمؤرخُالميلاديعشرالحادى

معلوماتِهمالمتأخرونوالمغربالأندلسمؤرخواستئتاريخه.ومن،(م946ء/7601

الموسومالكبيرحيانابنتاريخَفان،الحظلسؤأنهإلاَ.الفزةتلكعنوأخبارَهم

كنابنيواقتباساتنتفوكذلك،القليلةالقطعبحضُإلأمنهيصلنالم()المتينبكتاب

.(م542/1147)تالشنزبنيبساملإبهن(الجزيرةأهلمحاسنفي)الذخيرة

الضؤبعضَكناباتهمتُلقوالذينحيانلابنينالمغاصرالأندلسيينالكتاببينؤمن

حزمابنُالمعروفالأندل!يوالأديبالفقيةالطواثفملوكفترةتاريخمنجوانبَعلى

صاحب(مء/4627301)تالطليطلياحمدبنوصاعدُ،(م6401هـ/456)ت

جامعمكتبةفيالكابمنالوحيدا!وطعلىعَثَرَتدبروفناللئالفرنيالمستثرقُكان)1(

5591عامالفاهرةفيوثرَهمبدئياتحقيقهوتولى،القرنهذامنالثلاثياتفيبفاسالفرويين

سوفكوصعْرية.الإصبافيوالمشرقبانهوذكر،(اللهعبدالاْعير)بذكراتكوانتحت

التاريخيةالملاحظاتمنوبمجموعهْمفصلةبمقدمةمصحولة،بالاصبايةللكتابترجمةيثران

هذاصاحبُقاموقد،ذلكدونحالتْالتالم!العامفيبروفناللثيوفاةانإلاْ.والجضايخة

وحواشسهبةبمقدمةزوْدهكما،الانجيزيةإلىوبزجت،ا!وطتحقيقباعادةالبحث

وأدبيهْ.وجنرافيةتاريخيةوفاراتاعلاممنالنصفيوردماكلحولوافيةوتعيقات
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هاجنرافيانوعلمان،مء/0466701بنةكتابهين!يالذي(الأم)طبقاتكتاب

1ت)العذريعربنأحمد 850 54/ VAوتنويمالأخبارترصيع)كئابصاحب(م

المالك()كنابصاحب(م4901ء/487)تالبكرياللهعبدعبيْدوأبو،الاَثار(

عنمنهتصيرةإلآقطحةتصلْنالمالحظولسو،م0546/6801بنةمحعابُهُينتهيالذي

الاندلس.

شةبُعيْدبالمغربمنفاهفياللهعبدالأميرالفهالذي()التِبيانانكتابَتقذمممايتبين

العامريةالدولةانتهاهمنذالأندلستاريخلدارصيخاصةأميةذو،م0915ء/483

أولافالكثاب.(م4901)487ء/الطواثفملوكآخرخلعإلى(م01)993ء/90

عنهاتصلنالمفزةوهي،حيانابنتاريخنهابةَتلتْالتىسنةَالثلاثينتاريخَينطي

الأحداثَبتناول)التبيان(فانوثانيا.متأخرينمؤرخينطريقعنإلأمعلومات

عثر/الحادىالهجريالحامسالقرنمنالاولالنصففيالأندلسفيوِالتطوراتِ

هوأو،حيانابنتاربخفيوردماصحةمنالتثبتعلىالباحثَيساعدمما،الميلادى

حينفي،الطوائفملوكاحدنظروجهةَلنايقدم()التِبيانفانوثالثا.جديدةمادةيقدًم

ميولذوىأندلسيينكئابمؤلفاتمنمتقاةَكانتالأنحتىالفترةعنمعلوماتِناان

الطوائف.لملوكالعداءأضدْمعادين،حزموابنحيانكابن،أمويئ

:(التِبيان)كعابأهبة

فيوضتْالتىالأحداثعنالوحيدلمعلوماتناالمصدرهوتقذم(كماالتِبيان)محاب

الم!يحي،الاسزداداحركةُكانتانوقتالطواثفملوكفزةمنالأخيرةَصةالعشرين

reconquistaوامتُدعي،ال!ادسالفونسيدفيطليطلةسقطتوفيها،أوجهافي

الطوائف.ملوكُخُلعويخها،الاندلسأهللنجدةالمرابطون

الخاسىالقرنفيالأندلسأهلانقامُالمؤلفيؤكدهاالتىالهامةانقاطبينومن

منالجدُدوالوافدينالاندلسيين-متباينتينجماعتينإلىالميلاديعشر/الحاديالهجرى

طريقعنالأندلسنيالبربررؤساءبينالأعلاكبق!مةالخاصى-والعُرْفُالبربر)2(

.22نبا(2)
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القوالأسباب،)"(ونفوذنشيطدَوْرِمنالبربرىالمجتمعفيللمرأةوماكان،)3(القرعة

دونلهماوزراءاليهوداتخاذإلىالمؤلفجدباديسالأميروابنهحبوسبالأميرحدتْ

أبوأاليهودىفيوكان5:).(يلىكمااللهعبدالاْميريُجحلهاالأسباب!ذهالم!لصين.

فيهكانواالذيالزمانَطابقمالناسوالمدارةالكيسمنالننريلة،بناسماجملإبراهيم

بنيطبمنيرىولمَاكان،غيرهمناصتيحاضألذلكفاستعمله.يرمونهمالذينوالقومَ

منهيختق،اندليهوولا،ولايةإلىننُهُتشرهلاذمييهودىهذاولاْن،لهعمه

عمه،بنىبهايطبيال!الاموالولاحتياجه،السلاطينمنجنسهغيرمعداخلةإدخالَ

معهايُدركماالامرالمنلهيجمعانئلهمنبدلهيكنلم،الملْكأمرَبهاوعاولُ

01..باطلولاحقفيسلمعلىتسلطلهيكنولم.الاَمال

كانالتىال!ياسةَ،الثخصيةتجربتهضووعلى،بالتفصيلاللهعبدالأميرُويصف

إلى،بي!غوالإيقاعال!رائبفرضمنالطوائفملوكمخوالادبسالفونسين!ها

طُليْطلُةسدينةعلىالأمرآخرَاشولىانإلى،الأراضيوضمالمعاقلعلالاضيلاء

فيوالاجتماعياليامحطالا!لعنالكلامَباسهابيتناولكما.(م8501)478ءا

بعضهبمضدودصاث!همومثاحنانهمالطواثفملوكضعفوعن،عدهفيالاندلس

حدتالنىالظروفعنكذلكالمؤلفويتحدث.الروميمعذلكفيمتعاونينابعض

أهلمنالمرابطونبهقوبلالذيالحماسوعن،المرابطيناستصراخإلىالطوثفبملوك

عامة.الأندلى

ليطحصنوحصارِم()9547/8601الزلاقةوتعةعنالمزلفُيذكرهوما

48(I/880ءIم)ب!نفسهشاركجميانِلاهدِالوحيدُالرصفُانهإذ،خاصةأهميةذو

لناخلفهاالتيفيهاالمبالىِالأوصافمنللتصديقادعىفوصفه،ولذلكالحملتينني

.المتأخرونالمؤرخون

تاضفينبنيوسفانمنالمتأخرونالملمونالمؤرخونكرهمااللهعبدالأميرُويؤكد

صدورفتاوىوقبلالفقهاءاشارةقبلالطوائفملوكمناحدضداجراءيتخذيكنلم

.91ته(3)

بدط.وما41،48،05،67ته4()

بدط.وما31نفه()°
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ملوكخلعواوقد،المرابطينبأنيؤكدكما.)6(النصارىمعلتواطؤهمخلعهمتجيز

.اسبانيا)7(ثمالفيالنصارىضدالجهادَاسنأنفوا،الطواثف

زيريبنزاويجعلتالتىالأسبابعنفريدةمعلوماتعلىالكتابُويشتصل

جبلإلىالانتقالَإلبيرةأهلمنيطب54/13.ا-91.ام(304-.ا)حَكمَ

افوتعت:)8(يقول!و.زيريبنىدولةعاصمةتامتحيث،الحصينالمجاوركرناطة

ينسقالبلدكلهمنيليهماوجمغُ،والاشجارَالافهارَجمعقدجميلبسيطعلىأعينهم

مدينةالاَنفيهالذيبالجبلوبصرُوا.،الثلجأجبلشليرجبلمنالمنحدرشنيليوادىمن

الجبلونظر،بجنبتيهوالسطحالزاويةوجهتي،أمامهوالفحصِ،البلدكلهموسطةغرناطة

خارجاولاداخلاَمنعهولااحصارألهيُطقلمنازلهمتىالعدووان،المكانفأفتنهم.وراءه

ذلكعندوخربت..بنيانهفيفثرعوا.المرافقمنالناسإليهيحتاجماكلفيالبتة

.أإلبيرة

يؤكدوهذا،)9(()مروكُشصورةعلىالكنابفيمرتيْنالمرابطينعاصمةِاسمُويرد

t,%عامالمرابطونبناهاالتيالمدينةلاسمالصحيحاللفظهوهذابان y0701/مهـ،

الاسبانيةاللغةإلىالمدينةاسمُانتقلللاسمالصورةهذهومن،لهمعاصمةَواتخدوها

(Marruecos)الأوروبية.اللغاتمنوغيرِها

أفرادُبلغهالذينسبياالرفيعوالأددالثقافيالمسترىعنفكرةً(التبيان)ويعطيناكتابُ

منالكنابَانالقاريءدهشةَيزيدممالابل،العصرذلكفيالأندلسفيالحاكمةالأسر

بالأندلس.والحضارةبالثقافةالعهدحديثةَكانتأسغإلىينتمىأميرِتصنيف

الدارجةالأندلسيةوالزاكيبوالعباراتالكلماتمنالكثيرُيتخللهالكابَفانوأخيرأ

الوقت.ذلكفيغرناطةفيالعربيةاللهجةميدانفيالباحثَتعينالتي

.ivy.961ال!يان(6)

.07Iالمعجب،75lنفسه(7)

(A)12،22ابيان.

.521،171نفط(9)

402

http://www.al-maktabeh.com



:()البيانلمحتوياتوتحليلعرض

رأابنلهمأذنالذينصغاجةرؤساءمنكبارمماكناخيهوابنازير!بنزاويكان

الدولةسقوطوبعد.ا()ْالنصارىضدغزواتهفيللشاركةالأندلسإلىبالقدومعامر

على،انهإلاَ،المغربإلىالودةعلىزاويعزم،الأندلسفيالفقونشوبِالعامرية

وليكونعنهمللذبًدَعْوهالذينإلبيرةمدينةأهلُذلكعنئناه،اللهعبدالأميرقولحد

.)11(علبهمأمراً

إلىالانتقالَإلبيرةأهلعلىزاوىاقزح،مخوهالأندلحيينعداءمنلمسهلماونظرا

إليرةهُجرتْوبذلك،ضعلواغرناطةحصنُعليهيقومكانوالذي،القريبالجبل

أطلالا.وأصبحت

الاْمويالخليفةبقيادةاندليلهجومغرناطةتعرضتْحتىطويلوقتيمضولم

غرناطةظاهرفيمنكرةًهزيمةالمهاجمبالجيشأوغزاوىولكن،المرتضى

م(.804ء/1801)

فضلا-كانأنهيبدوإذ،القيروانإلىالعودةَالنصرهذابعدقررزاويانوالنريب

،زيريآلمنصيآنذاكتولاهاوقد،امارتهافييطمع-رأسهمسقطإلىحنيةعن

.زاويأخيبلقينحفيدِباديسبنالمعزهو

)حَكَمحبوساخيهابنغرناطةحكمفيوخلفه

نامع،حكهعنالكثيراللهعديذكرلاالذي(م380i-ء/041-9429151

/542'2101)الفترةهذهفيخهائياألنيتقرطبةفيالخلافة tانحاءنيالفتنةواثتدت(م

الاندلص.

و!ن،(م-7301هـ/4653801-942)حَكَمحبوسبنباديسابنهوتلاه

زهيرهزيمةمنهذاباديسوتمكن.اشبيليةصاحبعبادبنالمعتضدلمنافسهلدوداعدوا

ابنهما!انوحدث.لملكهوضمهاالحموديينمنمالقةوانتزع،المريةصاحبالعامري

.16س4/1خدال!ا،61،71ناب(01)

.91نتبياا(11)
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يوصفاليهوديالوزيريدعلى،اللهعبدالأمبرابنهيذكركما،مسحومابلقينعهدهوولى

قتل(م)9545/6601غرناطةفيالهودعلىثورةقامت،الأثروعلى.)12(النغريلةابن

منباديستمكنسنهوتقدمالداخليةماكلهعنوركأ.)3؟(نفهالنفريلةابنفيها

أراضيه.علىوا!افظةاعدائهصد

علىباديسجدهخلفحيمادرهمنعرةالثامنةتجاوزقداللهعدالاْميريكنلم

هذهالطوائفامراءمنجيرانهانتهزضدولذلك،(م)5465/7301كرناطةامارة

ولكىاضبيلية.صاحبعبادبنالمعتمدمقدم!تهمفيوكان،أراضيهلمهاجمةالفرصة

لإبراماللهعبدالأميرقامالفتاليين،وحلفاثهالمعنحدجانبمنمشتركلهجوميتعرضلا

اضطركما،سنريةضريبةللاْخير2يدباْنبموجبهاتعهدالسادسالفونسمعاتفاقية

ناالزيرىالاْميرحظحسنمنوكان.والمعاقلالحصونمنعددعنللمعثمدللتنازل

بنيمنلمملكتهضهاقدالمعتمدكانالق،قرطبةباْمرذلكبحدعنهشغلالمعتمد

طيطلة.!احبالنونذىابنمنافهجابمنمهددةظلتولكنما،جهور

القادرماكل:منااللهعبدالأميرصالحفيكانتالأندلسفيأحداثوقعتثم

الاثبروزبرهفبهاانترىالنىباْمرمرجةعادبنالمعنمدوانشغال،طلبطلةفيالنونذىابن

عبدالأميرفأكتنم.وطليطلةبطيوسناحيةإلىأنظارهحؤلالفون!أنكما!ر،ابنلديه

النجاححالفه.كماباللطانهوواشبد،حماجة،المتسلطوزيرهمنوتخلصالفر!ةالله

فيحصمابنالمغعوضد،مالقةفيتميمأخبهضدشنهاالتىالتأديبيةالحملاتفي

فيالاْمرباديءوانشغالهصنةحداثةعنتنينأراضيهفيطصعاقدكانااللذانوها،المرية

اراضبه.فيوادفونثىالمعتمداطماعصد

تمهيداطليطلةلاضعافادفىنشانت!هاالتىالياسةعنالأميريذكرهماإن

فهوالأحداثعلىمنصبهبحكممطلعوأميرعيانلثاهدمهمةرواية،عليهاللاشيلاه

ماكانبعدرضهوقلةلطيطلةواخذهالجزلرةعلىانصرافيرأيناكلَبَوكنا5:)"\(يقول

عاماعيهاالمتواليللضحفلطليطلةاخذهوان،القواعدأخذيروموصاربالجزيةمنايقنع

)12(

(sr)

)14(

.54ننه

.In1ابن
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ولا،معقلاينازلألأمذهبةإذكان،البلادأخذفيشاْنهمنكانوكذلك،عامبحد

الجزيةمنهايأخذوانماكان،ملتهمخالقمنفيهاومنمرامهالبحدمدينةعلى)&اجنايفسد

بيدهاكماوتلقتضعفانإلىالتعدياصنافمنشاءبماعليهاويعنف،عامبعداعام

.،فعل!ت

المعتمدَجعلمماعبادبنالمعتمدمعبعدفماالأسلوبنفسإلىادفونشلجأوقد

فيجاءمايوردالذىالوحيدالمعاصرالمصدرهو()التِبيانوكتاب.بالمرابطينيستغيث

عنممثلينضممشتركأندلىوفدِوبينتاشفينبنيوسفبينإليهاالتوصلُتمالتىالاتفاقية

تدخلوبحدم،ادفونشضدمشزكبعملبالقيامتقضيوهي،اللهعبدوالأميرالمعتمد

.ا()ْالطوائفلممالكالداخليةالشؤونفيالمرابطين

وضةعنفيهومبالىِمسهبٍوصفِمنالمتأخرونالمسلمونالمؤرخونذكرهلماوخلافا

لافهو.للتصديقأدعىفيهاشاركالتيالوقعةعناللهعبدالإْميرروايةَفان،الزلاقة

علىامنهاخرجتاثفينبنيوسفهوانيقولهمابلكل،حاعةبانهاكانتالو!ةَيصف

منيُفقَدولم)كبيرةكانتالأرواحفيالجانبينخسائربانيضيفكما.6ونصرسلامةحال

منوواثقا،للقاءمتح!ساكانإنهفيقولادفونثىعنومحدثنا)16(!.الاقلإلأالمسلمين

لقاهفيوالترددالحذرمنالكثيرأبدىتاث!فينبنيوسفالمسلسينأميرانحينفي،النصر

المعركةفيمثاركنهعنفضلافهو،الحقيقةإلىأقربُاللهعبدالأميرروايةَولعل.العدو

منقللقد-()التِبيانعدكتابةأغماتفيالمرابطينأسيروهو-يكونانالمستبعَدمن

.المتأخرونالمؤرخونأوردهاكماانهاكانتلو،الحقاثقبذلأو،احرزوهالذكلطالنصرتيمة

تاضفينبنيوسفعلىألغ،مباشرةَالزلاقةانتصاربعد،المعتمدَإنالحميرىويقول

يذكرفلااللهعبدأما،)17(دُلكعلىيوافقةلميوصفانإلأ،النصارىفلولبمطاردة

نامنالمتأخرينالمؤرخينبعضاقوالفيماورديذكرلاانهكما،القبيلهذامنضيئا

عهدهوولمطالأكبرابنهوفاةتَلَقىنبأانبعد،عجلعلىالمنربإلىللعودةاضطربوصف

.301نفسه)15(

.601ال!ان(61)

.39المطارالرض()17
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وهوالا،فرلداآخرصبباَفيذكراللهعبدالاْميرأما.)18(عاجلآخرَلسببِأو،بكرأب

يتوقعونهمماسلاطينهَايوحثىَألاالبلادفييزلَّمنلماالزلاقةانتصاربعدالمسلمينأميرَان

.،)91(اليهرعيغانحياشمن

باْميرالمرابطينسلطانإلىاللهعبدُالأميرُيشرُ)التِبيان(فيمزضعمنأكزوفي

مُبحَيوسفوغيرهما-إنالخطيبوابنزرعأدابنيفعل-كايقولولاالمسلسين

روايةانالواضحومن.2()ْمبايثرةالزلاقةفيانتصارهبحدالأندلسملوكقِبَلمناللقبَ

وقدهذا.حدثانهلوذلكذكرَليغفلَوماكانحاضرأضدكان،الأصحهياللهعبد

إلىالاولجوازهقبلاللقبَيحملكانتاشفينبنيوسفانالحدبثةُالدراصاتُاثبتت

بعدمvt/01ء466سنةمنذذلكيكونأنويُحتمل،عاماعثراثنىبنحوالأندلس

.)21(فاسعلىاستيلاثه

في(م5481/8801)لِئيطحصنحصاربحدالمفربإلىيعودتاشفينابنُوماكاد

ضريبةِمنتأخرمالهيدءبأناللهعبدالأميربمطالبةادفونشبادرحتى،الثانيجوازه

لعجزهالطلبهذامقاومةوسعهفييكنلمِإنهالأميرويقول.ال!ابقةالنواتعن

يهودمنرعاياهئورةَولعل.22(الأندلسفيجيثايتركوالمالمرابطينولاْن،أولاالعسكري

علي!همفرضهاالتيالإضافيةللضراثنتيجةكانتالاَونةهذهفيLucenaأليُانه

.)23(ادفونشتجاهالجديدةالماليةالتزاماتهلمواجهةاللهعبدالأمير

تاشفينبنيوسفلدىحمعتهتشويهبانكتابهفيمرةمنأكثرَاللهالأاميرعبدُويؤكد

إلىوانحازواعنهتخفوْاالذين،الفقهاءمنوغيرهالقليعيابنالغرناطيالفقةعملمنكان

.(TOالمرابطينضدالروميمعبالتواطؤاتهموهحيث،المرابطينجانب

(A)?

)91(

)02(

)21(

)22(

)23(

)24(

5الموئيةلالحل r.عبادبنىعندوزيمجوعةفي23الإيهماه490اهرطاصروض،

.2مجلد

.701اليان

335/الأعلاما!ل690االوطاس,رو I.

4/55مدرديد،الإصلامبةاللراصاتصدميد".بعدهاوط17الموثبةالطُل I.

.221اليان

بحدها.وما013نف!ط

.271نفه
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سوىكرضِمنتاشفينبنليوسفم()483ء/0901الثالثللجوازيكنولم

انهإلاَ،المقاومةعلىالعزمَوطدقدالأمرباديءكانانهيبدوالذ!غرناطةصاحبخلعِ

وكذلك،مقاومةودونتباعاَللرابطينتستلممعاقلَهرأىحيماالتسليمَتررانيلبثلم

ناوبعد،2()ْالقرابةبسبالمرابطينجاتإلىصنهاجةمنجندِهانحيازَرأىحيما

في"طمعاالمرابطينعلىتعطفكانتكرناطةفيالكانفثاتجميعَانبنفهلاحظ

.والحُشرإ)26(الزكاةغيرُيلزمهالاوانها،الحرية

مدينةجنولماأغاتبلدةإلىالزيركلماالأميرُنُق،واستسمالأماناعطيانوبعد

والمريةاشبيلبةفيالطوائفملوكبقيةِدؤرُبعدهوجاء،الأقصىالمنربفيمراكش

ولايةالاندلسوأصبحت،المرابطينبدولةجميعاممالكهُمالحقتالذينوبطليوس

مضبية.

لتخليصالمرابطونبذلهاالتيالجهودإلىبايجازِبالإشارةكنابَهاللهعبدالأبيرُوئ!نهي

El)القمبيطورالقنبيطورايدمنبلنسية Campeador)نيجهااستقلقدكانالذي

.م4901ء/487سنة

المؤئَف:ترجمة

وهو،ضثيلحياتهعنوصلَنامافان،نفسهعن(التيان)صا!يذكرهماباستثناء

الخطيببنالدينللسان(الأعلامأعمالو)(غرناطةأخبارفيالإحاطة)منكنادمستمد

تصلنالموالغافق-اللذئنالصيرفيكابنقبلهمؤرخينمنمعلوماتهاستقىالذي

المراكثصي.عذرايلابن(المغرب)البيانفيصغيرةقطعةعنمؤلفاتهُما-فضلا

فيزيرىبنماكسنبنحبوسبنباديسبنبلقينبناللهعبدمحمدأبوالمظفرُولد

بلقينعهدهووليابنهوفاةبعدبادي!وكان.م447ء/5501-1556سنة

ابنكسنماابنهعلىإياهمفضلالعهدهوليأاللهعبدَضيدَهسمىقد(م6401)5456/

الأكبر.اللهعبدثقيقتميموعلى،باديس

)25(

26()

.051نفه

.015ننه
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فان،بادي!حكممنالأخيرةَالخسىَالنواتِيغطيالخطوطفييياضِوببب

465ء/يونيوثوالفيوفاتهإثرجدهخلفحيماالساثدةالظروفعنالمؤلفرواية

()التبيانمنكتابالكاملالنصعلىاطلعالذيالخطيبابنَانإلأ.تصلْنالمم7301

أخبارفيالجليةالأنوار)كنابلديةكانوالذي(0136rء/761)لاْكماتزيارتهعند

ئيوخَإنيقول،(م1741ء/057)تالصيرفيابنالنرناطيللمؤرخ(المرابطيةالدولة

.(V)2سيرتهوصوهماكسنلقوةنظرأماكسنعمهعلىاللهعبدَآئرواصغاجة

عندماعمرهمنعثزالثامنةَنجاوزَقديكنلمالذي-اللهعبدظحنمنوكان

يعودوإليه،الاْموريديركانعاجَةا!نكالوزيرصهاجةشيوخأحدَأن-ابيهالملكُآل

.)28(الصعبةالظروفتلكفيكرناطةأراضيبسلامةالاحعخاظفيحلإكبيرِإلىالفضلُ

ادفونش،ومعمعهاتفاقيةوأبرمَعبادبنالمعتمدمعخلافَهاللهعبدُسوْىانوبعد

حماجةصلإلىبادر،باللطةينفردَولكي.داخليامملكتهتنظيملإعادةاهمامَهوجه

ابنالمعتصموضذ،مالفةصاحبِتميِمأخيهضدمظفرةَحملاتِنجفطوقاد،وبطانته

ضوطَسبقتْالتيحكهسنواتمنالفزةاننفسُهالمؤلفويذكر.ألمرئةصاحبصُمادح

ضهديدِسوىيكدرهالاسيدةَفترةَم(كانت)5478/8501أدفونثىيدفيطليطلة
l(92()عامةللاْندلسفونش.

وفيالزلاقةوقعةفيبحدفماوشارك،بالمرابطينالاستغاثةنيالمعتمدَاللهعبدُثاركوقد

الثكوكُماورته(م؟548/8801)الفاشلةلييطحملةبعدانهإلأ.لِيطحصنحصار

فيفاْخذ،المسلصينأميرلدىضدهالقُليْيابنالفقيةسيببالخاوفبهواشبذتْ

المرابطين،وجهفيلييطحصنصمودمنصِبرةَاخذَولعله،تحوطاومعاقلهضيناتهتعزيز

تونه.المعاتلانفحسِبَ

بزيادةكرناطةفيصنهاجةقبيلةأفرادإلىيتربانالفزةهذهأثناءاللهعبدوحاول

هذهفيذلك!لالحُظوة-ولعلهصاجمةَزناتةكانتانجثه-بعدفيابناكاعدد

ب!ها.وما+2لأعلاما!ل)27(

.234لأعلاما!ل()28

.82اليان)92(
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.2()ْصنهاجةإلىبشونالذبنالمرابطبنإلىالنفربفيأملاَبالذاتالآونة

دونأفردهاضد:حياتهطيدةبوالدنهالاْميرتعلقَ()التِبياندكتابءُالقاريويلاحظ

أوقفعندماانهكما،)31(لل!رابطيننفهلتسليمغرناطةمنخروجهعندبمصاحبتهغيرها

.لها)32(مراضاةذلكفعلانماتميماخيهضدالحربيةَالعملياتِ

امتنانهعنأعربوتد.وابنةبولدئناللهالاميرُعبدُرُزقالمنقفىوجودهأثناءوفي

المعاملة.حنمنيديهعلىلقيهلماتاضفينبنليوسفأكأتفيمنفاهفيوهو

إلىونُقلاعتقالُه)حُلاللهعبدَبأنالصيرفيابنعننقلاالخطيبابنُو!دثنا

مرتبوأجريمآربهقُضيتْ،الكلمةلينمعالطاعةاداءاحسنقدولماكان،مراكش

.جثا)-(مالالأولادهنركتوفيلماأنهإلأ،اللهعبدوفاةتاريخُيُعلَمولا.!له

ويستوزرالراحاتإلىيخلد.جباناًاكانبأنهاللهعبدالأميرَالصيرفيابنُويصف

قيوأجدهانفيمنمتمكنةوالوداءاالجزعبأنفيقرنفهالأميرأماالآكأر.،)،3(

منصفةالجبنَانعلىيدلمااللهعبدسيرةفيفليس،ذلكومعطياعي.ا)3ْ(

عامصَدْرَولivar)النيبلموقعةفيعليهموظهرالنصارىحاربضد.صفاته

وفي.)36(ذلكيتحائ!ونالطوائفملوكمنيخرُهنيكانوقتِفي،م5478/8501

وحلفاؤهالمعتمدُأراضبعلىشنهاالتىالجماتوجهفيبثباتصمدحكهبدابة

عبدُفكركذلك.لييطحصنحصاروفيالزلاقةوقعةفيشخصيأضارككما،القثتاليون

جنودُهعنهتخفىانبعدإلأرإلهيبدلولم،المرابطينيقاومَانفيماوتتفيجادأالله

ملوكبقةشأنذلكفيشك-ثأنهدونفيهيرتكانسوكل.ورعاياه

مملكط.فيامانِفييُترك-انالطواثف

)03(

(32)

(re)

(36)

.بدطوماكمانفه

.156نفه

.155،بعدهاوما49نفه

.021بالانملضة-ضكالإط!ة

بعدهما.وط802نفه

.114الِيان

2بابيانط!هالإطء-ظحة9120نفه i.i
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ملوكمنغيرهبحنلاف،انهوالحق.اللذاتفيمنغصسأكانانهبشدةاللهعبدُويُنكر

بلاطهفيعمعكانبأنهأو،اللذاتفيوالاتغماسللبذخبحبهمعروفايكنلم،الطواثف

اللهُتابفداالتيالخمرتعاطيهبثدةينقوالاْمير.)+(والمادحينالبلاطشعراءمنرهطا

ويُعرب،بالإمالاضهامَهلد؟بدحضُ()التِبيانمنالأخيرالبابوني)38(".منهاعينا

.")93(.والحُرموالأموالالدماءاعنتعففحكهسنواتِطيلةَبأنهاعتزارهعن

يعئنلم،الوزيرصماجةمنتخفصانبعدإنهيقولاللهعبدَفان،للوزراءبالنسبةأما

و"أن،"(احداَ،)ْلذلكنستعملُسِمَاجةبحديكنولم9:بقولمناسبتينفق.لهخلفاَ

.")1"(نف!ىغيرُلدولتىوزيَرلا

معبالتواطؤإليهالموجهةالهملدحضوسعهفيماكلالمؤلفُيبذلَانالطبيعيومن

يصللم،قيلكالذىللنصاريوالانحياشَذلكاريدافيولو":يقولفهو،النصارى

فيلمطوكانت،ذلكاستطيعُوكنت،منهممملؤةغرناطةومدينةُإلاسبتةإلىالمرابطون

ضدبالروميتعينَانالمعقولغيرمنبأنويضيف.ا)42(طويلةوفسحةبرهةالمدة

لم"تاشفينابنفانالرومي-وهُزموالمرابطونالروم-الفئتاناتقتلوإذ،الملحين

فيذلكبعدفنبق،يغبالروميانولو،أجلبناهاننابالحجةضثاقتلناعلىيقدم

ببوارذلكيكونانوالناساللهمنولاشحيْنا،مُلْذلنايطبْلم،اللهشاءماالمُلْك

."(r")..وهلاكهمالم!لصين

!اك!ه:

المعرفةمنيكقماتلقىانهبحجةالمكفمنبادي!جدُّهنقله،الأميروالدموتبعد

)+(

(38)

(9)r

)04(

)،2(

43()

.202الي!ان

.6Aته

.128،912نفط

.153نفه
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عبدكونعنرغماانهاعجابَهبلالقاريءدهشةَيثيرومما.)44(القرآنوتلاوةالكتابةفي

معلوماتهاتساععلىيدلكتابَهان،إلأمبكرةصفيالمنتظمةالدراسةعنانقطعقدالله

انهمع،سلىمرسلاطوبذوالكتاببأنبلاحظكما،وآدابهاالعربيةاللغةمنوتمكنه

أفرادبقيةنجلاف،يبدووهو.غرناطةأهللهجةفيالدارجةالعباراتبعضُأحياناسَخله

يشهد،الاشلاميةالعلومشتىعلىحسناطلاعوله،وثعريةاديةموهبةذا،أصته

الأشعارمنواقتباساته،الثريفةالنبويةوالأحاديثالكريمةبالآياتاستثمهادهكزةُ.بذلك

حينماَنفسهإلىيثيرالأميرَولعل.والمناصباتالموضوعاتمختلففيوالحِكَمِوالاْمثال

.4(إ)ْ.سؤولاولساناعقولاقلبأ:فقال؟العمهذالكأينمن:لرجلقيل9:يقول

ودمنة(كلبلةو)كنابَللجاحظ(الحيوانغيرَ)كناببالاصميذكرلاالمؤلفانومع

منمقتبسةيوردهاالتيوالحِكَمِوالاْمثالالأشعارمنالوافرَالعددَانإلأ،المقفعلابن

وصلقدوبعضهاكان،بهاملماَكانانهبدلاوالتي،زمنهفيالرثيييةالأدبيةالمؤلفات

ويتيةالأخباروعيون.كالأغافي)16(طويلغيربوقتزمنهقبلالمشرقمنالأندلسإلى

والمتبي،الذبيانيالث!عراءكالنابغةكباردواوينعنفضلا،الصفاإخوانورسائلالدهر

المشبعدمنإذ،قلبظهرعنوالاْمثالالأشعارمنالكثيرَيحفظالأميرَكانانبدولا

يقولوهو.ضعريةدواوينأوكنبأاكأتنيمنفاهإلىمعهاصطحبقديكونانجدا

مما،تحضرنيوسبرآدابِمن"لُمَعاَسيضيفأنهالكتابمنالأخيرالبابفيصراحةَ

.أ)47(الحالاتفيوتنقلهالزمانبصحبةالانسانُوبحركاالخاطرفييختلج

الخطوطأنإلأ،أشعارهمنبعضاَيوردَبانكنابهمنالأخيرالبابفيالأميرُويعدُ

الذيالخطيبابنَغيران.الاْضعارهذهمنأيعلىالحظلسؤيثتمللاايدينابينالذي

صدرتاريخعلىأوقفني"فيهاالخطبَإنيقولم7610136ء/عامأكاتزارتدكان

ختمه،بليغاصلوبفيملكهعلىالحادثةَيثرحاعتقالهأيام،اللهعبدالأميرأعنه

فيمعاناتهعنتحدثذلكمعالاْميرَلكن.إ)8"(بفضلهتث!هدشعرهمنبمقطوعات

.'1نفه)44(

.178نفه(4ه)

6."/'الأندلىعلماءداريخ،الفرضيابن()46

.178ابيان()47

8(f)56الجرابندافة.
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وأحاذهنىلهااحضرايامأالبيتينأوالبيتفيصنعتُافرمما:يقولإذالشعرنظم

(إ)9"(معدنهغيرمنالمستفرَبءكالي،اكادوما،بعدكدفتصدع،فكري

مصحفِرَئعةُبغرناطةكانت،الخط"حسنَكاناللهعبدَالاْمبرَانالغافقولذكر

ومدعاةًالتفوقعلاماتمنالخطحُسْنُ،-وكانوالأتقانالصنعةنهايةفينجطه

.للاحترام

عاتَالماويةالدياناتعندفاعهفيالملمبنضهاهموقفَاللهعدالأميرُويتخذ

يقللادفاعهفيوهو،المُلحدينمزاعمدحضعلىويعمل،خاصةالإصلاميوالدين

الأندل!ىقالفقهاءأعلاممنوغيرهماالباجيالوليدوأ!حزمابنمعاصريهوحماصاَعنقوة

المرابطينسيادةعنوركأ،ذلكومع.الأخرىالدياناتوأتباعالمُلحدينعلىردهمفي

وتعاطيكالتجيمح!اسةَمواضيعَكرقِفييزددلاالأميرَفان،والأندل!المغربعلى

آصريهجانبمنالموضوعاتهذهتناولفيالتسامحمنضيءعلىبدلمما،الخمر

اقوالَيقتبسُماكثيرأالكتابفق.الترمتمنإليهميُنسَبلماخلافاوذلك،المرابطين

فقدكانالخ!راحنساهاما00()ْالطوائفملوكمنغيرهومصيرمصيرهعنالمنخمين

المزلفيتحدثماكثيراَ.)؟.(الطوائفملوكعهدفيخصر!ا،الأندلسفيمَثرا

بروى،الثرابعنحديثهوعد،)2.(للشرابوجدهوالدهتعاطيعنصراحةَ

إلىيبادرولكنه،)3.(الموضوعحولنواسأ!اشعاربعضَويقتسوأمثالاحكاياتِ

.)".(الخطهأمغاعلي!نااللهتاب.وقد.الثمريعةُتبيحهلافياخيرَالابانهالقول

الزهدمثاعرعنيُعربماكثيرأونفيهخلعهبعدالأميرَان()التبيان4قارىوبلاحظ

.781ايِان(94)

.51،78،971ننه(05)

.4/991الطبفح5()'

.or،04نابِ(25)

.481،581نفه(35)

.581،202ت!ه(45)

214

http://www.al-maktabeh.com



ما،بومازاثلٌكئهذلكانإلىويخلُص،وجاهثروةمننالهمابعدكلوالامتسلام

لماالأثقبالحدويقتنع،الصالحاتعملفيحياتَهيصرفمنهوالعاقلَفانولذلك

.)..(ومأوىوكاهقرتِمنوأسرتُهيحتاجه

:(نلتبياا)أسلوب

أملوبغرارعلىالمرسَلالنزمنوهو،ملسسهلأسلوب()التبيانأسلوب

ذلكفيوهو،والجعاللنظيالزخرفإلىاللجوءمؤلفهيحاولَاندون،الجاحظ

فيالإكراقُيلاحَظحيث،مباثرةالكاتبعصربعدالأندلسفيعاكُتباتماميختلف

)قلائدخاقانبنالفتحكنا!منيظهركما،اللفظيةالمحئناتواصتبمالوالسجعاتكلف

(الجزيرةأهلمحاسنفيالذخيرة)كتابفيأتلحدوإلى،(الأنفىُو)مَطمَح(العقيان

الكتاب)مؤلفَباْنكتابهمنالأولالبابفياللهعبدالأميرُويذكرُ.الشنركيباملابن

الأميرنرىلذلك.()6ْبالمعنىضاراذلككان،اللفظوسجعِالكلامنظمَكرضُهانكان

.الكلامسجوعَويتجنب،القصصيالأشلوبيتغكتابهفياللهعبد

الكريمةالاياتمنعليهيثت!لالذيالوافرُالعددُ،للكتابالقارىءلدىوغلهومما

اطلاعبسحةِيشهدُمما،الأدبيةوالاَثاروالحِكَموالأمثالوالثعرالضريفةوالأحاديث

والكلماتالعباراتمنقليلغيرعددعلىيثتمل()التِبيانانومع.%تهقراوتنوعالمؤلف

ناإلأ-المفرببلادفيالتخاطبلغةفيمستعملابعض!هامازال-والتىالدارجةشبه

.)7.(والبلاغةباللاصةاسلويهيصفانالخطبوابنالفافق

ومن:كقولهالتصويريالوعمنالمؤلفبهايست!ثهدالتيالأمثالبعضَانويلاحَظُ

.691،791نفه)00(

.3ننه)56(

5()V235لأعلامأ!ل.802باليانملضهالإطءمننطحة
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يقفلاوالخباءُ،()9ْانخرقالزقولاسقطالحمارُفلا،(8ْهراكيسيُلبَسلاحيثورِ

..أوتاد)06(دون

القرونفيالمصنفاتأصحابمنككثير،غيرهأوالمؤلفهوأكان8سواوالناسخ

يتبدلهاوتؤخذ-أووراءنامنبدلاتوخذ،،الهمزةَ-ورانايسقط،الوسطى

الكلمةأولفييستبدلها-أووقائلخاثفمنبدلاقايل،بالياء-خايف

بعضفيبالضادالظاءيستبدلانهبلاحَظثم.واذباخرمنبدلاو"ب،وخْربالواو-

مثل:الجموعلبعضاستعالهفيواضحالعاميةوأثرُ.حظأمنبدلاحضاَ:مثلالكلمات

والخواتم.المطاحنمنبدلا،والحواتبمالمطاحين

لقواعدمخالفةتراكيبَيسَنعملُغرناطةفيالدارجةاللهجةمنبتاْثرِالمؤلفَانويبدو

:-يقولاليومالدارجةالعربيةاللهجاتبعضفيالحالهو-كافنراه،الصرف

الهن(منبدلا(لهمو)قل،المثنَّىإلىالإشارةعند)عليهما(منبدلا(عليهم)أعرض

السالم.المؤنثجحإلىالإشارةعند

الضَيْعة:مئلخاصبمدلولالمغربفيمسئعملةَمازالت()التِبيانفيكلماتوثمة

)بمعنىوتقلعِ،(أسرة)بسعنىوكانون،(النوم)بمعنىونعاس،(المزرعة)بمحنى

.(وزطةبمعنى)ونث!بة،الرلد(صعاةَحالياالمنربفي)وتَعنيوالرقاصة،(انصرف

وزراء،للبرامكةنسبةَ)تَبَرمْكَ(للفعلالمؤلفاشتقاقَنلاحظَانالطريفومن

البرامكةدَوْرَلبأي،)61(تَثرمكَلجدهاليهودممطالوزيرَإنيقولحيث،الرشيدهارون

باللطة.والاس!اربالاستبداد

اسلوبعنحنبانطباعسيخرجوانهلابد()التِبيانقاريءإنالقولوخلاصة

(OA)

)95(

)06(

)61(

لتزاما-(كبىهراو)(كسهرا)وجمعها-(سركا1و)(هركاس).16اليان

.(تديم)باطبمعنىوالجزائرالاْقصىالمغربفيالأطلسجبالفيالقبائلأهلبينستعملة

.(بالئاطرل!ياْيكحتىبالهركاسهركس:هوسغملازالمامثلالمضبوفي

.2/763(ا!رييةا!واميسملي:دوزي)انظر

.012الِيان

.148نف!ه

.38نمه
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الاْميرَأنالاعتباربعينأخذناإذاونجاصة،مؤئفهمعلوماتاتساعوعن،السَلِ!ىالكتاب

المننى.فيصحبةظروفوفيعجلعلىألفكنابَهوانه،عزفابكنكانبألماللهعبد

:(لتِبيانا)ليفتأي!تار

خلعه،منسنواتأربمنحوبعد(التبيان)مححابةمنفرغقداللهعبدالاْميرَانبدلا

القسمَتحتمفهو.م5901سنةونهايةم4901ء/487صنةمعحصفبينماأي

سنة)أواثلبطيوسصاحبالأفطسابنخلععنبالكلامالكتابمنالتاريخي

لإنقاذالمرابطينقِبَلمنالمبذولةالجهودإلىوبالإشارة)62((م4901شةاخرأوء/487

القمبيطور/القنبيبطوراليدعلجااستولىقدكانالتي،بلنسية

(El Campeador5؟ Ci)5/17الاْولىجمادى03فيأول t AVيونيو

..يوصَفمابهاينبلجلممابلنيةامرمنذللثبعدنشأثم":يقولإذ،)63(م4901

الظَهريكونانبعدبهلأتينا،بلنيةخبرُفيهايتئممدةٍإلىالتألفَهذاندعُانناولو

ناوالمعروف،)64!.بعيدأملفيهيكونلماانتظارأمخروماالديوانُهذاوتُركَ،للملمين

عامبعدكنابهمنفرغالأميرانولو.م5954/2011سنةبلنسيةاسزدواالمرابطين

المعت!دابنووفاةِ،تميمأخيهوفاةذكرَيُغفلانجداالمستبعدفن،م488ء/5901

ذلكخلالوقعتوكلها،بلنسيةقاض!جحَّافلابنالقنببطورحرقِحتىأو،عباد

جمادىبينماكتابتهمنفُرغ(التِبيان)باْنحدِكبيرإلىواثقينالقوليمكنناولذلك.العام

.(م)488ء/5901التالىالعاموفمايةم4901هـ/يونيو487الأولى

31201اليراءاطة)63(

484)بيدال.2/126نفه)63( / 1 ) Pidalبعدها.وما

.571الييان(46)
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3(

(r

4(

0(

)1

)1

)1

)1

)1

والمراجعالمصادر

.5691بروت،الخطبابن،الأعلامأ!د

.6491ابيشاءيلاار،ا!بابن(انكاقم)الأعلامأ!د

الاعوريالمخطوطش)ظت5591القاهرة،ا!بابن،!رناتأعبارؤالإحاء

.ااالِيان،(بكنابملص

دوزيمجموعةفي)ظحة1852يدن،الرزريالكردبوسابن،اعماءأعارؤلإعاء

.(االعافيا!لد،عبادبقتاريخعن

.0918مدريد،النرفيابن،لأندلىعلماء،ريخ

.5591الفاهرة،بانينبناللهعد،ا!ه(عدلأصر)طكراتا!ن

.3691الرلاط،3الامجهـولثولف،الموثيةاللل

.6391القاهرة،الأبارابن(،الثافي)الجزالراءا!

ا!لد-الراج)القم4591القاهرة،النزكيبامابن،افي6أهلعامنقاللىضر6

.(الأول

أبالة،الفا!زرعأل!ابن،.(.اكلطامىجمدكلالمطربالأيخ!ا!طامىروكل

1846.

.ماWyالقاهرة،الحم!يانمعبدابن،الم!رالركل

.9491القاهرة،المراكثيالراحدعد،الم!ربأخبارطيصؤالمابب

تاريخ.بدون،القاهرة،الحطيبابن،000الجرابنماضة

.9491،التاهرة،المتري(الراج)الجز،الطيبفح

.ااولليدن(الثافي)الجزا!يةا!اميىطى

"".res Arabesكن!اDozy, ,.R Supplement Aux Diction

R.ء*delحفي. Menendez, La Espaأ48يا!

Aملريد % i.ا
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الإسلامية"لشبونة"الأف!بونةهدينة

الصلببببنأبديفيسقوطهاحنىالردالفنحمن

السادسالقرنقبلتادسفياستقرواقد،القرطاجنيونبعدهمومن،الفينيقيونكان

وتوسوا،اليونانمنافيموجهفي(طارقجبل)مضيقهرقلمضيقوأغلقوا.م.ق

حتىالبحريةتجارتهمفيووصلوا(الأندلس)غربالفريإيبرلةجزيرةشبهساحلعلى

موضةفيللقرطاجنيينهزيمهمبعدالرومانايدىإلىاسبانياانتلتْوقد.البرلطانيةالجزر

نشملِهسبانياكانتباسمعُرفتْجديدةولايةالرومانوشكل،.م.ق202سنةزاما

الروماناللوزقيانيونقاوموقد.الكلتىالجنسإلىسكانهاي!ىالق()البرتناللوزيتانيا

أليسيبو/أل!يبونياواحتلوا.م.ق137صنةعليمهؤلاءتعبأنإلى،شديدةمقاومةَ

(Olissipo/Olisiponia)-مقرأالاْمربادىءوانخذوها-الحاليةلثبونة

ياَ.رادا

الرابمالقرنفيغربيةوأخرىيثرقيةام!براطوريةإلىالوومانيةالامبراطوريةانقاموبعد

جزيرةثبهفيهؤلاءمنالنربيونالقوطاستقر،الجرمانالبرابرةجماعاتوتدومالميلادي

الخاس!القرنأواثلفيالإفرقىالثمالإلىالبحرعبرواالذينالوندالمبعديناب!برلة

.الميلادي

كلوضملم295711/سنةالقوطأيديمنإيبرلةجزيرةلثهالعربافَاحبدأ

الأمربادىءالأضبونةوكانت.)1(الجوفيالثفرالاندلسلمغربُفهابما،تقريباَالجزيرةشه

وشنزةشنزلنالنربقاصيةفيسَبعهاسقلةَكورةَاصبحتثم،باجةكورةمنأجز

القبلى.ويقابله،الاندلييناصطلاحفيالثمالىبمنىالجوفي)1(
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((Coimbra)قلمريةكورةكانتمنهاالشمالوإلى،دانسأدوقصروبلمالة،!المعدن

منجزءاَتشكلكانتالحاليةالبرتغالاراضيكلأنأي،!uero)دويرُهضرحتى

حينما/أشبونة1"شبونةذكرُتر"وقد.بقرطبةالاْمويةالدولةأيامفيا!س!ميةندلسlا

علىالمدمرةَالخاطفةَغاراتِهم()اصكندناوةالشمالأهلمن()الأردمانيونا!سبدأ

علىفهافا"نشئت،الميلادي/التاصعالهجركطالثالثالقرنمنتصففيالاْندلسصواحل

هذهمثللدرءبحريةَقاعدةَاياشبونةوغدتْ،البحريةالقطعلبناءصناعةدارُالأثر

اسمُاقزنكما.الزمنمنونيفقرنطرالشلاَتكررتْوقد،الم!شقبلفيالغارات

المحيطالبحرفيجريئةرحلةفيشرعواالذينأالمغرَّرينالفتية"بقصةذاتهالقرنفيالأشبونة

الكثوفحركةَسبقترحلةوهي،،)2(نهايتهعلىولمفواالعجاثمنفيهمااليعرفوا

خيراتعنالحديثفيالمسلمونالجغرافيونأفاضوقد.قرونبستةالبرتغاليةالجغرافبة

عبيدمنآنذاكالبرلطانيةالجزرمنيُجلبلماتجاريةصوقاَالمدينةُوكانت،وكورضهاالأشبونة

البرلةالحملةفيبارزاَدوراَالأندلسغربءوموانيالأشبونةلعبتكما.وقصديروفراء

يخهاوانتهىم387ء/799عامعامرأدبنمحمدالمنصورقادهاالتيالكبيرةالبحرية

الركناقمىفي34(ول4084!اعحمم!345اح)!اياقبضانتمشهدإلىمظفَّراَ

.الجزيرةلثهالغريالثالى

مسرحاَالأندلسغربُكان،(م)422ء/3101قرطبةفيالخلافةانتهاءوبعد

عبادوابنبَطَليوسْصاكلحبالأفطىابنهما،الطوائفأمراءمناثنيْنبينللحروب

الصلييملكهماوأخذوليونقشتالةفيهتوخدتْوتتفيكليْهماانهكمما،اشبيليةصاحب

فيه.المسلمينقواعدمهدداَالاْندلسغربفيجنولأيتوسع،الأولفرديناند،النزعة

خثي،الميلاديعشر/الحاديالهجريالخاسىالقرنأواخرفيالمرابطونقَدِمَولما

الفونسفداخل،مُلكهعلىالاْندلسوغربِبَطليَوسْصاحبُالأفطسبنالمتوكل

فيلهوتنازل،المرابطينضدمساعدتهعلىالحمولفيأملأوليونقشتالةملكالسادس

سُرعانالمرابطينأنإلاْ،(مء/3901)486وشنزةوشنزلنالأشبونةعنذلكمقابل

الأفطس.بابنإطاحتهمبعدالمدنهذهاستردوا!ا

.17الم!رالروض:الحميري)2(
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)البيرانيز(الئرْتجبالوز)ءمنالنصارىالسادسالفونساستصرخالأثناءهذهوفي

علىفرنساجنوبمنالفرسانألوففاستجاب،عليهالمرابطينخطرلمواجهةلنجدته

هزيواعه(Burgundy)برجنديةمقاطعةنبلاءأحدُبي!نهممنوكان.الخصوص

(Henriques)،ترلزاابنتهمنالفونسزوجهالذي(Teresa)مهرألهماوتام

الميلاديعثر/الثافيالهجريالسادسالقبرنأواثلوفي.وقُلمرية)ابورت!برتقالمقاطعةَ

Afonso)هزلقشأفونسوابماتمكن Henriques)المصادرُتسميه-الذي

صاحبلقبَحاملاَأولاَالذاقيالاستقلالمن-هنربقابنأي،الريقابنَالعربية

المحليةالانتصاراتبعضاحرزلمام!913عامبعدتمامأاستقلأنيلبثلمثم،قلمرية

المرابطينأيامأواخرفيالأندلىسادتالتيوالفوضيالضعفحالةَمنتهزاَ،المسلمينعلى

.المغربفيعليهمالموحدينقياممندهابمبماالأندلسفيالجهادعنشُغلواالذين

منالامبلادفي(Edessa)الرُهامدينةزنحيالدبننوراسزداداثروعلى

الريقالنُواغتنم،لاستردادهاكبيرةأوروبيةصليبيةحملةإلىالبابادعا،الصليبيينأيدي

للاصشيلاءمساعدتَهوناشدهمبلادهبساحلوالألمانالإنجليزمنصليبيةجماعاتمرورفرصة

وجههافيمنفردةَصصدتالتيالمدينةعلىالصليبيةُالحملةُتلكفكانت.الأشبونةعلى

المسلمينامراءلاستصراخهااستجابةأيةَتتلقىأندوناسبوعاَعث!رَسبعةَبسالةبكل

54223ء/الأولىجمادي27يومالنصارىأيديفيسموطهاالىأدىمما،المجاورين

.القرنونصفقرونأربعةمننحواًإسلاميةَمدينةظفتْأنبعدم1147امحوبر

i30/هـivy)ترطبةخلافةنهايةخىالردالفتحمنا(ث!بونة1 n)م:

عبدنصيْروابتهابنموعييدعلىالأشبونةذلكفيبماالأندلىلغربالعربفتحُنمَّ

أيديمنخرجضالاَدويرهنريليماأنولو،(م716ء/712--)39العزيز

الأمويةازرفةسفوطعقبالاْندلسفيارتباكمنحدثماإن.مبكرةفزةفيالم!لمين

الاسزداد!كربالنصارىيسميهمالبدءالفرصةَأتاحم()132ء/075دمثقفي

(Reconquista)شالمطعلىلليطرةالاْولالفونىأشطوريش!احبيدعلى
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(Aurelio)أيرلئيهواحمهالفونسأبناءأحدَإنالخطيبابنُويقول.الحاليةالبرتنال

كما.،)3(برتقالوأرضكليسية"أرضعلىاصتولى(م774إلى768سنةمن)حكم

فاستولىالداخليةالثوراتبقمعهثامبنالحكمالأميراثغالفرصةَالثالطالفونسانتهز

*/VVsعام1\شونةعلى SAYاكسعاصستهفيشارلمانإلىبذلككتابأوأرصل،م

نأالمسلمونيلبثلمإذ،مؤقتاَ-كانصحْإنالاستيلاء-هذاأنإلأ.)4(لاشابل

91عامالأشبونةاسزدوا r-808/908ءf.منامرنفسهالعامفيالأضبونةفيواننزى

الأميرابناءأحدثاميدعلىالعامنفسفيهُزمولكنه(Tumulus)طُمُلُىاحمه

نأعلى.).(وتُلمربةالأشبونةببنمماكلهاالمنطقةندئةُونت،ترطةفيوأعدمالحكم

مدينةعلاستولىالذيالثالثالفوئىعدقبلللنصارى!لياَحداَيصبحلمدويرهنهر

.)6(م5254/868عامالنهرعصبكد)(بورتو(برتفال

الضبيةالأندلسعواحلتعرضتالميلادي/التاءالهجرىالثاكالقرنمنتصفوفي

غاراتالدانماركمنشنواالذينالظلأهلمنالوثنيين(الاْردمانيين)ا!سلغارات

جنوبأمنهمجماعةمخؤلتثم،وفرناوارلندابريطانياصواحلعلىواللبللننخاطفةْ

اغ!طى952202/الحجةذىأوليفيأنهالعُذرىويذكر.الأندلسغربمخوصاحل

أربعةتِبَلهبالاحلحلانهبذكرالأشبونةعاملىحزمبناللهوبوردكتابُ)م844

الرحمنعبدالأميرالبهفكيب،قارباَوخسسونارلعةومعهاللحجوس!ركباَوخمسون

اقامواا!وسباْنالعُذريويضيف.،)7(والتضظبالاحزاسالسواحلعمالوإلى

ثمملاحمُالملحينوبينبينهموكانت،الدماءويسفكونيسلبونيوماَعئرَثلاثةَبالأشبونة

اثنينبمنطق!تهاوعاثواأيامصبحةلمدةاشبييةواحتلوا،الجنوبيةالأندلىسواحلإلىتحؤلوا

وانقطعبالاْشبونةمارينثمالاَخوجهوا،وإجلاْوهمهزيمتهُمتثتأنالىيومأوأربحين

)r

)5

)6

)7(

.rrrأول:الخطيبابن

.1/174()بالفرنيةيلإصلايةامبايخا"ريخ:بروقناللثى

vالابقالمصدر 6 0 / I.

Pنل!ول3بورتوكالى!)برتقالمنثتقالبرننالاعمإن 5 t)كبية،كالميبوابةَتعقالق/

.الجنوبمنكيةمعبرهيإذ

.2/92؟المكلبايان:عذارممطابن890الأخبارلربم:الحنرى
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.()8خبرهم

المرثةفيتمركزبحريا!ولببناءقرطبةامرالمعُنىأنالمجوسكاراتنتجةمنوكان

منلأكزالأندلسصاحلجهددونظلواالذين،ا!وسخطرلدرءوالأثبونةواشبيلية

م،6ilيونيو355ء/23سنةرجبافيالمتنصر،الحكمعهدوفي.الزمنمنقرن

ببحرا!موسأصطولظهورَيذكرقرطبةفيالحليفةعلىالأندلسغربمنوردكتالب

فجااسشُهدحرببيهمودارتالملموناليمفخرج،أضبونةبح!يطإلىاوصلواالنرب

.،)9(الكافرينمنوتُتلالمسلمينمن

)قرببجانةمنأسودبنسيدبنخشخاضهواندل!ي!كريقاثدِاصمُبالمناسبةويردُ

المجوسلمراكبالتصديفييلاثهويُثيدال!بحريخثخاضالحُذريويدعوه(،المرية

.1(،)ْمعهالملسينمنوتوئماستُشهداحتىالشرقالأندلسساحلقرب

عامىفيليونملكالثالثأردونوتجلمنلغارةتعرضتقد1\ثبونةأحوازُوكانت

roe, gar/. rtt, wtrالأعلىالثفرفيكبيرةَهزيمةبجيشهأوقعواالملسينأنإلأ،م

الحليفةيماخولم،هدنةعقدملت!ساَقرطبةإلىضيرأيوفدجحلهمما،م344ء/559سنة

.)1؟(الخليفةلصالحكانتهدنةإبرامفيالناصر

المنصورأنإلأ،مء/264878سنة6الجوفيالثنر)قاصيةقلمريةالمل!ونفقدوتد

اياثبونةلعبتوقد.م5371/859سنةك!واتهإحدىفياسزدهاعامرأ!بنمحمد

والاْربعينالثامنةالغَزاةفيمهماَدوراَالأندلسضبساحلعلى)12(دانسأيوضر

8()

9()

)01(

)11(

)12(

.2013/ال!ربايان890لأخبارلرمغ

./2356اورباببان:عذاريابخا

911لأخبارلرمبع:ال!ري ، IIA.

.2/68)بالنرنة(الإصلابةامبايخا!ريخ:بروئاللى

جدهموإلى..اقبؤأصعابكانواالمصاسدةمنعرجةبندانىبقإنحزمابنيقول

.105مماا&بنهدابجممص6.أبالجوفدانىأل!ضرُينب

إبن).أدانىبنعرإلىنة،أدانىضرابناأنهعلالقمر31القرطيحيانابنأورد

4ص،اZviمدريد،الحاصالجز،المقبى:حيان 9 0 ، Tot).
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منالغرلطالثالىالركننيللنصارىشهدأعظمياتثانتستهدفأالمنصورقادهاالتي

نيالجندمنالمث!اةنقلُتمويخها.الأندلسىكربطريقعنالغزاةإذكانت،الجزيرةشبه

فوقالنهرعبرحيثدويرهضمصبعندبرتقالتيالمنصوروقابلها،الأسطولظع

القديسأقبرالقبربصونوأمر،بالاْمىتَغْنَلمكأنْافزكتْياقبشانتقاصدأالمراكب

.،)3؟(عنهالاْذىودء،يعقوب

أرضمناًجزتثكلبقرطةا!مويةالخ!فةايامآخرحتىااشبونة1ُظلتوقد

الذيالمهديهشامبنعمدولايةعلىعندكلامهالحميدىقولمنيُتدل"كماالخلافة

الأثبونةإلىطرطوشةمنالثغورُكلهااوكائتطلبطلةإلىوفرسليمانأخيهابنيدعلىهُزم

.00،،المهديأودعونهطاعنهعلىبافبة

منوهي،()مديرياتكورعدةَيغالمروانيةالدولةعدنيالأندلسغربوكان

بكورةمتصلةوهياث!بونةكورةثم،شِلبوقاعدضهااكثونبةكورة:الثمالإلىالجنوب

خاضحةقلمريةولماكانت.باجةوكورة،والقبذاقوشنزةثنزلنوتشصل)5؟(اكثونبة

2عامقبلللحلمين .أيضاَ)6؟(لكورةقاعدةَفلعلهاكانتمtء/%878

العردية:ا!رافيةالمصنفاتفيالأشبونة

والبحريةالبرلةالاْشبونةئروةعنالحديثنيالمسلصونالجغرافيونالمصنفونأفاض

وفرةعنيتحدث(الميلادي/العاشرالهجريالراج)القرنالرازيفأحمد.والمعدنية

المقابلالساحلمنالتبرجمعوعنعسلهاجودةعنيتحدثكما،البرىوصيدهااحماكها

لكتابالريماالنصولماكان.)17(ساحلهاعندالبحرُيلفظهالذيتجنبرهاجووعن،لها

(31)

)14(

)15(

)16(

)7؟(

.67أءل:ا!بابن4410-2044/المفرباليان:عذاريابن

.81المدتشفيو6:الحميدى

./1172الطبنمح:-المضى

ا!رنفيالإصلايةابايخا،351/(نه)بالفرالإصلاميةابنجالأربخ:بروثناللئ

.؟17ص(بالضنية)الطثر

(liarعدد،يلأندلسمجلة،الرازيلأحمدالأندل!صمة:بروثناللتئ % A،)

.09ص
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كتابنيالواردالنمىفان،لهبرتغاليةترجمةطريقعنبلمباثرةَالينايصللملرازي

نإإذ،الأهميةبالى،الاْخيرةالسنواتنيعليهعُزالذي،غالبلابن(الأتفس)فرحة

)1\ضونة(وسَصل9:يقولفهوللرازىالكاملالعربىبالنصلنااحتفظغالببن

منالصيدضروبوامكانافراتطبفيبانتْخصلةولها،شنتربنمدينةيأحواز

السكرلثهالخالصالأبيضوهوالعسلشَوْرةجباهاوفي،البزاةاحسنُوبزاتُها،وبحرر

الفائقُالعنبرُالأشبونةبريفويُلفَى...المادةغزيرالخالصالتبرمنمعدنولها.المذاقق

حجروجودَالبكريويذكر.)18(!الهنديإلاْيشبهُهولاعنبركليفوقوهوكثيراَالمتناهي

.)91(ليلاَكالسُرُجفيهيتلألأهناكجبلىفي9الأشبونةبناحيةالبجادى

من،أتاجهالهرضفةوعلى9:فيقولوحنطتهاالأشبونةقيعنالإدريسىويتحدث

هيجانعندلأنهبذلكوسُئى،Almada]2()ْالمعدنحصنلشبونةمدينةقبالةجنوبه

تلكأهلالحصنهذاإلىقصدالشتاءزمنفإذاكان،والتبرإلذهبهناكيقذفالبحر

رأيناهوقد،الأرضعجائبمنوهو،الثاءانقضاءإلىبهالذيالمعدنفيخدمرنالبلاد

شنتربنبين-مابلاطةبفحصتُزرَعالحنطةأنلشبونةأهلُويذكر.عِياناَ!)21(

كيلمائةَيعطيمنهاالواحدالكيلوان،فتُحصَديوماَأربعينالاْرضفيفتقيم-ولث!بونة

.)22(ونقمىزادوربما

علىفث!نزة.المياهووفرةالزبةنجصبالمثهورالأشبونةاقليمفيالفاكهةباتينُوتكثرُ

،أشبارأربعةَدَوْرُهايبلغَحتىعندهمومجل،تفاحأالبلاد"أكثرُالأشبونةمنمقربة

.جيدإ)23(عنبرشنزةمنويخرج،بطبعهالبنفسجُينبتشنزةوبحبل.الكثرىوكذلك

الزدوبابها":أبوابخحسةذوسوربهاوعيطعاليةربوةعلىتقوم1\شبونةوكانت

)91(

)02(

)22(

23()

.TAIلأنالىلر!:غالبابن

.-127128صوالممالكالمالككنابمنظة،وأوروباالأندل!براية:ابكري

.،المنجم"بمعنىوالمز!الأندليبالاصطلاح،"المحدن

.184صالمثاقنزمةكتابمنماْخوذة،دل!ولأن...المدربصمة:الادريي

.46المطارالروض:الحميري1860:السابقالمصدر

3Iالمطارالروض:الحميرى I.
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وهو،رخاممنحجارةعلىمثبتةرخاممنعُمدِعلىحنايافوقحناياعل!عُقدتْقد

جدولابشقًهفسغصرحعلىمثرفالخوخةبباببُحرفأيضاَغرلمابابولها.أبوابهاأكبر

ببابيعرفضرقيوباب....البحربابَيئيقبليبابوفا.البحرفييصبانماء

علىوالحمْة،،الحئةاسميحسلفينةمنالشرقيالجابزالأماالحمة

ث!رقيوباب.واراهماالبحرمدْفإذا،باردوماءحارماء)"2(دكاسالبحرومنمنهمقربة

.2(،)ْالمقبرةببابيُعرفأيضأ

تجارييْنكمركزين،منهاالجنوبإلىدانىأيىتصرُوكذلك،1\ضبونةاثتهرتكا

يصلبكايخليجعبربحريتجاريطريقثمةفكان.المحيطالبحرصاحلعلىهامين

بحراًئحلَبوكان.الكلتوبلادبريطانياأي،برطانيةببلادالأندلىغربساحل

.)26(والسيوتوالقصديروالفراءالعبيددانسأبيوفصرالاْصبرنةإلىبرطانيةمن

:)المفرْبين؟(المفزينالفتيةضة

ولعل،مبكروقتمنذبحرياَنثاطأالأندلسضبساحلاهلمنالمسلمونابدي

وماالمحيطالبحرفيمااستجلاءمحاولةإلىبعضهمحفزتالساحلمدنعلىالمجوسغاراتِ

رؤادانبللا،قرونبمدةالاْوروبيةالجغرافيةالكشوفصرَبذلكسابقين،وراءه

وكرينوفرديجاماوفاجوالملأحكهزى،الجفرافيالكفميدانفيالبرتغاليين

عنخرائطَمنخلفوهومماالمسلعينمنشقهممَنحفقهمماأفادواأنهمبدلا،كولمبس

المحيط.البحرفيرحلاتهم

الفتيةأبحرميناصهامن!نالمسلينالجنرافيينإهمامعلى1"شبونةُاستحوذتوقد

عردمصدروأقدمُ.نهايتهومعرفةالمحيطالبحرفيمالاكتسماف()27()المغربونالمغرَّرون

(TO)

(1r)

27()

.1/046االريةا!ايس!ه:دوزىأتلى.صقعاءحمام،حمام:دجماحا

.61ا!اراروف!:الحميري

.!2عى()بالإنجيزية!عياللىالإصلامصر:(Lombardلومبارد)

فيالكلمةنكونأنيُتبدولأ،المفررينكلمةكنابةفيالناخينأيديعلىتصجفوخلحله

ا!ط.البحرفيغرلأالاْضبرنةمنأقلعواالقيةإنإذالمضبينالاْصل

YYI

http://www.al-maktabeh.com



كانلشبونةمدينةامنإن:موجزهمايقولالذ!الإدرب!يهوالفتيةهؤلاءعنيحدثنا

بمدينةولهم...الهاؤهاينوإلىفيهماليعرفواالظلماتبحرركوبفيالمغررينخروجُ

وذلك...المغرَّرينبدربإليهيُعرفمنوبدرب،الحمةقرببموضع،لث!بونة

ماوالزادالماءمنفيهوأدخلواحمالاَمركبافأنشاْواعمابناءُكلهمرجالثمانيةاجتمعوااخهم

!كوأبهافجَرَوْاالثرتيةالريح،أبوبطاروسأولفيالبحردخلواثم،لأشهريكفيم

قليلالصخور،أالزوشكثيرالروائحكدرالموجغليظبحرإلىفوصلوايومأعثرَأحدَمن

وجَروْاالأخرىاليدنيقلاعهمفرذوا،بالتلففأيقنوا،الجنو!ارلنداساحلألعلهالضؤ

جزرإحدىألعلهاالغنمجزيرةإلىفخرجوايوماَعثراثنىالجنوبناحيةَالبحرفي

1j)...jLآ [j'jجزراحدىألعلهاجزيرةلهملاحتأنإلىعشريوماَاثنىالجنوبمع

حيثالبحرضفةعلىمدينةإلىنُقلواالأخيرةالجزيرةهذهوفي.،"/كناريالخالدات

ذإ،إبعادَهمتررالملكأنويبدو.فطمأنهمالملكأماممثلواثم،أيامثلاثةمدةاعملوا

المنربساحلعلىأبامث!ثةاستغرقترحلةبعدوأنزلواالاْعينمبصويمركبفيحُملوا

مسيرةالأشبونةبلدهموبينبي!غأنالأهالىبعضمنعلمواوهناك،أسقبلدةعند

.(TA)شصبخا

حوالىفيهاظعوا،المحيطالبحرمياهفييوماَوثلاثينثمانيةأمضَوْاالرجالَفانوهكذا

عظيمعملذاتهفيوذلك،الحينذلكإلىفيهقُطعتْمسافةأطولاوهيمزكيلو0038

.")92(غيرهمالربُبهسبق

افركبواترطبةأحداثمنجماعةفيبنفسهالآخرهوخاطرقدالبحريخث!خاشوكان

وأخبارواسعةِبغنائمَآًلوْاثم،مدةيخهوغابواالبحرَودخلوااستعذوهامراكب

.r)I(مث!هورة

برنغاليباحثويرى،والم!حةللتجارةنثميطاَومركزأعربياَكبيرأمينا،ا(ضبونة1كانت

كانتأنمنذالبرتغاليةالبحريةالكث!وفلحركةالاْولىالخطوةَالمضرينمحاولةفيحديث

2(A)

)92(

)03(

Iولأندلى...المفربممة:الادريي 85 ، lAt،ابلطارالروفى:الحميري

.278الأندل!فيوافيفيينابخرايةداريخ:مؤنىحين

.28،92المطارالروكل:الححيري
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القرنينفيامحشفوهماإحرازللبرتغاليينتسنَّىانهكما.)31(الربيةالسيادةتحتالمدينةُ

غربفيالتقليديةالعربمراكببناءطريقةَاقتباسهمبفضلعضرعثروالسادسالخاسى

المسماةالسريعةالقرارببناءالملأحهزياستطاعاساصا!لى،الأندلس

(Caravels)،هزيالاْميرأنالمعروفومن.)32(السرعةفائقةشراعةقواربُوهي

جزيرةمن((Cresques)كريسكواحمهايهودالخرائطرساميبأحداستعانالملأح

اطلاععلىكاناليهوديَهذاأنفيشكولا،النرضلهذاالأشبونةإلىواصتدعاهميورقة

.)33(الأندليةالعربيةالخرائطعلى

عشر/اطاد!ططالهجريالحامس)القرنالطوالفملوكفزةفيا(شبونة1مدبنة

:(الميلادي

حتى،الأندل!وضب1"شبونةعلىوالياَ،المستنصرالحكمعيدأحدُ،سابوركان

فعلكاناحيتهفيسابورانتزى،الهجريالخامسالقرنمستهلفيالجاعةتفرقتماإذا

بابنالمعروفمسلمةبنمحمدبناللهبعبدواستعان،الفزةنلكفيالمتوثبينمنغيرُه

استأثرثمصابورولدَيْباْمرالاْفط!ابنقامسابوروفاةوبعد.أمرهلتدبيرالاْفطى

احدمافيهاانتزيحيثالأشبونةمدينةإلىالأخَوانوارتحل.دونهمابطليوسفيبالسلطان

بابنصرأ1\ضبونةأهلُفاتصل.عاجزاَوكانالملكعبداخوهخلفةثم،العزيزعبدواحمه

إلأالملكعبديشعرولم.محمدأابنَهاليهمفوجه،عندهمنبوالإليهمليبعثالأفطس

.)"3(بقرطبةواستقراياشبونةمنوخرجفاستسلم،بالعسكرامتاقدوالبلد

الأفطسبناللهوعبدعبادبنمحمدالقاضىاشبيليةصاحببينحروبوقامت

ابنَالقاضىانالثشزلنيبامابنويذكر.الأندلسغربعلىللسيطرةبطليوسصاحب

)31(

(re)

()33

الجمباجملةفي()بالإنجيزيةصبهث،أالبرنغالبةالحضارةفيوالمسلحينالعربأثراضية:فلرزو

.25محا(6691)41لددا،كتاينةاباولرنجية

.ءهصالابقالمصدر:(Velozo)فلوزو

...126ص()بالإنجيزلةللل!يئجمدبدلأربخ:(Livermore)لنرمور

أ!لالحطبابن0ك!2صالطواثف(بملوكالخاص)القم3المفربالان:عذارىابن

ا.Arالأعلام
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ابنفر!ده،كليسيةأرضعلىللإغارةم425ء/3401سنةاساعيلابنَهوخهعباد

عملهآخراشبونةمدينةإلى،روحهأيأبذَماثهأحماعيلاونجاعودتهطريقفيالاْظس

ضمنآنذالكانتالأشبونةأنالعبارةهذهمنويبدو.)03(ها!يطالبحرصاحلمن

سنةالقاضيحفيدعبادبنالمعتمدفيهاولدالتىباجةوكذلك،عبادبنيتملكات

فيالأئدلسكربفيأراضبمرقعةلتوسغعبادبنىنشاطَيؤيدومما.مهـ/4314201

المعنضد،أمرُاواستفحل:يقولإذعبادابنالمعتضدعنالموإعينىذكرهماالفزةتلك

حصنْيببرتقالوكزا.الأندلسبغربكوروبعضَأشبيليةجَفنَإلأمملكلاوكان

نصيربنمويىبعهدمعاهدينوكانوا،فيهماكانواالذينبالرومفظفرالأخوئن)3!ع!آلةاول(

.)36(001لآبائهم

وليونثتالةتوحدتْالميلاديعثر/الحاديالهجريالخامسالقرنمنتصفوفي

غربفيوالمدنالمعاقلمنعددأالاْفطسابنمنانتزعالذىالأولفرديناندبزجمامة

شةقُلمريةعلىاستولىكما،م944ء/5701صنةولميجوفيزوبيغاومنالأندلس

أياممنذالنصارىأيدكطفيتقطمهمةإسلاميةمدينةأولَوكانت،م6401هـ/456

لولا،الأشبونةمفتاح،شنزلنعلىيستولىأنالأولفرديناندوكاد.العامريةالفترع

.)+(لهسنويةضريبة2بدالأظسابنمبادرة

لأنالطواثفملوكعهدنيضعُفَالأندلسغربفيالإصلاميالحكمَفانوهكذا

منبدلاًفيالتحاربجهدَهماصرفتا،واشبيليةبطليوسوهما،هناكقامتااللتيْنالإمارتين

تاجُهوادىنحوجنوباَالرومتقدمإلىأدىمما،المثزكالعدولمواجهةالكلمةجمع

للروموتصذيهمالأندلسإلىالمجاهدينالمرابطينقدومولولا.والاْشبونةشنزلنوتهديدهم

.)38(الطوائفعهدمنذالأندلسغربُلضاع

إليهاومايابرةعرالاَخرابنُهوولى،بطليوسيجىابنُهولىالأفطسبنالمظفروفاةبعد

(rd)

)26(

(37)

)"؟(

.22ص21/ال!ع!6:بامابن

.7-2/6عبادبقلاريخ:دوزي

0صالطوانف(بملوكالحاص)الصم3ا!ربابن:عذاريابن 3 Aالحطب:ابن

.184الأعلامأ!ل

.493الأندلىرطة:مزن!حين
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منارادوهمماالروممكنمماالنزاعبيهماودلث،الاْشبونةذلكفيبما،الجوفيالثنرمن

سنةالمرابطونخلعهأنإلىبالحكمالمتوكلعمرانفرديحىوفاةاثروعلى.المسلمينبلاد

4 ،هودبناللهعبدالمتوكلإلىلجأانهالشنرفطبسامابنويذكر.مAY4901ء/

عنها،صرفهثم"الأضبونةمدينةَفولأه،سرقسطةاصحابهودبنىإلىينت!يالذي

.منها،)93(السيرةعمودَوصدر

والتراجم:الأدبكبفياياث!بونة

عنتاْليفهفيأنهكرناطةأأخبارفياالإحاطةمقدمةفيالخطيببنالدينلسانُيذكر

عنالتاليففيسبقوهمئنْالكميربنحذوَيحتذيانماوأعلامهاغرناطةبلدهتاريخ

الفرا!ادريىبنعمدبنبكرأباتاريخاَلوطنهأفردمنبينمنويذكر،اوطانهم

اخبارفيالمكنونة)الدرةكتابَالأشبونةرأسهسقطعنالفالذيالعالوسي

كتاب:بعنوانكتابهفيفص!،المفربحُلىفي"المغْربصاحبُويُفْرد"(.أسبونة،)ْ

فيا!يطالبحرعلىجليلة)مملكةباْنهايصفهاوفيه،أثبونةمملكةحلىفيالمصونةالرلاض

مدينةحُلىفيالميمونةالغرةكنابالفصلهذاتحتويورد.وشمالها،)؟"(إشبيليةغرب

.)2"(اثبونةمنعليهاتترددكانتضنزلنولاةَأنويذكر،اضبونة

عبدزيدأبوأشهرهممنوالفقهاءوالاْدباءالعراءمنعددأالاْشبونةأنجبتْوقد

غربناثعراء"منكانإنهالشنزلنيبامابنعنهيقولالذىالأشبوفيمَقَانابنالرحمن

الأندلساقطارَجالقدمَقاناابنوكان.كزير،)3"(أدبعنيُعربثعروله،المثاهير

يحىبنادري!مدحفيألدهاالتىتلكقصاثدهاشهرومن،رؤصاءهامادحاَضبابهفي

ومطلعُها:حمودابن

المعينبالماهعيناكذرفتْأندرينمنلاثحِألِبرقِ

(93)

0()f

)،1(

)42(

43()

./2165ال!راهاطلا:الأبارإن.308ص/22ال!ضر!:بامابن

.1/19الإطحه:الخيبابن

.1/904،041الممربطىقالملرب:سيدابن

1/417:الابقالمصحر ، 11t.

.786ص2/2اللىضرأ:مبابنا
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الأضفيالفهريالقرضياحماعلبنعلىأبوالحسنالشيخكذلكالاْشبونةادباءومن

.الزهد،)4"(فيصمالاالمفضلَالدرنظمممَّنْ،بالِطيطلعندنايُعرف)كانالذي

منأكزيذكربسامفابن،الأندلسغربفيالأدباءمقصدَكانتالاْشبونةأنويبدو

جعفرأدالأديبعنالحديثفعند.عليهاوالوافدينادبائهالملاقاةالأشبونةقصدانهمرة

ونثرَهنظمَهعلىْوأملى،وضافهتهلقيتهمنأحدهو":بسامابنيقولالبلنيالدودينبن

الاْدبعنبامابنُويتحدثم،،)."(.84101وأربعماثةوسبعينسغسنةبالأشبونة

....بها،كوفيايامأالاْضبوفةإلى)وهبط:فيقولصقسطةمنالأصيليبنعامرأبى

.أ)46(الأدبأهلمنلئةفيبهالتقا!أولمنزلهفيعديهونزلتُوزرتهُ

الخامسالقرنأواخرفيالأشبونةمدينةفيحدثقدعائلياَنزاعأأنويبدو

ابنالفقيةوأصرةُأخطلآلوهما،فيهاأصرتينكبيرتينبينالميلاديعشر/الحاديالهجري

يُثنىماكثيراَالذىإبراهيمبنعمداللهعبدأبوالفقيةالوزيرُضحينَهذعبالفهريإبراهيم

الإقليم،ذلكتبسويداء...الفقيةُالوزيرُوكان).لمقتلهويتفجعبسامابنُعليه

درجتَهاللهرء-المظلومهنالكالمقتولهو،والمنظومالم!ورجارمرمىبالاْشبونةومجله

منعدمواإذ،الدهماءايدممطانطلقت...المُضرقالنيرذلك-ولماكُفقَتلتَهَوقتل

وسياسات...الأنحاءيعديدةتآراءامتنعمابهاويستشل..الاَراءانوارَعليميفيضكان

بالحبلالغربذلكفيبهعلقتُوكنتُ.وسكونوحركة،ولينشدةمنلطيفة

.(tY..01)المتين

يقولمخئةقصدةإبراهيمابنالفقيهالوزيرفيصرقسطةمنالآصلىعامرولأر

فيها:

أخطلآلَ(شبونةِفيتجنبتُ

ومعقليْالخطوبفيركنيوأضلتُ

)44(

)45(

(1f)

47()

.184المطرب:دحبةابن7970ص2/2:الابقالمصدر

.307ص213:الابقالمصدر

.862ص3/2:الابقالمصدر

.All،865ص3/2:الابقالمصدر
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الهوىبناأذىإبراهيمابنَاليك

الصوى)48عنحادالأطوادَعرفومن

إبراهيم:ابنتاْبينفيللاْصلىتصيدةومن

بعدهفالغربإبراهيمابنُتولي

جُلجل.حلْقةُالداركريبلكل

واضحأبلجُوالحقإنهأما

اخطلآلَيابالحارجئتمُلقد

سجيةَمنكمالفدرُفكانغدرتُمْ

المؤثل)9"(التليدِوالمجدِالعلمفتى

صكنالذيالأنصارىمزاحمبنيحيبنمحمداقهعبدابابثكوالابنويذكر

العربية،علمنيخهايةكانبأنهويصفه،الاْشبونةمنابشرق.وأصلهإلىورحلطليطلة

.5(2055)سنةوتوفي

"فيأنهبسامابنعنهيقولالذىسوارا!شبونيبنعمداياضبونةثاهيرشعراهومن

أسرهوقد.تكسبا")!.(لاتحبباَقالهاقطرهملوكفيقصاثدعدةوله،عصرهواحدوقنا

.()2ْأمداحكثيرةفيه4j،سلاكريمُعضرةابنُمنهموفذاهمِحَنعليهوجرتْالنصارى

ابنمالكالإمامعنيرويوكان،اللهعبيدبنالرحمنعبدالاْشبونةضهاءومن

.)53(انس

(tA)

)94(

)05(

)51(

)52(

)53(

،`865ص3/2:الابقالمصدر 11A.

.867ص132:الابقالمصدر

.1/32eالملة:ثكوالابن

.181ص2/2عر6اللى:بامابن

I%الممربطُىفيالمكلب:صيدابن Y ، %%1 / l.

.257اهىج!وأ:الحيدي
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الأندلس:إلىالمرابطين.لدوم

ابنيوسفَالمرابطينسلطانَهؤلاءاستصرخ،الطوائفملوكعلالرومخطرُتفاقملما

نإوما.(م8601/ء947)الشهيرالزلأقةانتصاروأحرزلنجدخهمهثالذكلط،تاشفين

سيرضهمإلىالطواثفملوكجعالرتهديدُتجادحتىالمغربإلم!تاشفينابنعاد

نأ،الأْندلسأهلمنوبإلحاحِالفقهاءاصثارةبحد،تاشفينبنيوعففقرر.الأولى

اللهعبدغرناطةصاحبنجلعبدأوقد.الأندلىفيللجهاديتفرغَوأنالطواثفملوكَيخلعَ

90.)بلقينابن / AtAr)صُماحبنوالمعتمماثبيلية!احبعبادبنبالمعتمدوثنىام

وغرببَطف!وسْصاحبالأفطسبناتموكلأما.(م)484ء/0901المريةصاحب

الروميأمرفيوالمشاركةالطاعةبإظهار،تاشفينبنيوسفأالاْميريخاطبافكانالأندلس

.(إ)4ْالمرابطينمندهئهإنمُلمَّةعلىبهليتعينالفون!ويخاطب،الادسالفون!أ

قدخلعهقبلالآفطسابنُوكان.خلمَهإشبيليةوالياللمتونيبكرأ!بنصيرالأم!يرضرر

ضدبمساعدتهالروميتعهدمقابلفيوشنزةوثشترلنالأشبرنةعنلهوتخلىالفونسداخل

منشهوربعدللمرابطيناستلتْالتيبطليوسحمايةعنعجزالفونسأنإلأالمرابطين

المتوكلعلىوقُبض.م3901مايوء/4866ثافيربيع6فيللاْشبونةالفونساحتلال

tسنةصدرفيوقل AV4901/مععملهمنمماكانعليهنقم1َسيرالأميرلاْنمء

كبيرةهزيمةَبالنصارىاوقعواأنالمرابطونيلبثولم.()َأاعطاهمالتيوالمعاقلالنصارى

وشنزةالأشبونةواستُردتبطليوسعلىاصتيلائهممنشهوربفعةبحدالأشبونةظاهرفي

أخذعلىبلقينبناللهعبدويعف(.)6ْالعامونصفعامنحوالرومأيدىفيبقيتاأنبعد

لمكأنللمرابطين،الجوفيأالثغرذلكجميعُوطاع"بقولهاميرهاوخلعِلبطليوسالمرابطين

الأندلسوكرباشبييةعلىواليأبكرأدبنا!ميرسيرظلوقد.)57("لغيرهم!يكُن

أيضاَشنتريناسزدادينوفاتهقبلوتمكن.م7055/1113منةوفاتهحتى

غربفيسيرالاْميرفتوحاتِ"القرطاسروض5صاحبُويُجمل.(م)4055/111

)56(

57()

.172الببان:بلفبنبنافهعبد

.467ص5/2والتكلةالذيل:المراكثيعحد.174:الابقالمصدر

)بالإصبانية()القنبيطور(البدع!دفيابانيا:(MenendezPidal)بيدالمنندث

2/597،697.

.174ال!يان:بلفبنبنافهعبد
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بكرأ!بنسيرالأميرفتحوخمطئةارجسنةاوفييقولإذواحدةبعبارةالأندلس

ذكيشهرفيوذلك،الغرببلادوجميعَوالأثبونةويابورةوبرتقالوبطليرسضنرْلن

.(8ْ)مها،القعدة

تضحياتِوقذموا،الرومضدالجهادنيحسنأبلاءأبقؤاالمرابطينإنيقالوالحق

اواخرمنذالمسلمينأيديمنلضاعتولولاهم،الأندلسفيالإسلامعنللذيادجيحة

السادسالقرنمطلعوفي)9.(.الميلاديعشر/الحاديالهجريالخاسىالقرن

اهمها،الرومعلىانتصاراتعدةَتاشفينبنعليأحرزالميلاديعشر/الثافيالهجري

ابنالموحديالمؤرخقولحدعلىوهى،(م205ء/8011)اقليثىوقعةفيانتصاره

شةوفيالآندل!،غربفيتوغلواك!اوجليلها،.الوقاخغرٌمن5،القطان

وعاثيوماَعثربنلمدةذاخهاقلُمريةالمرابطيالسلطانُحاصراما.امه/17

526-32!/الفزةفيالاَخرهوعلىبنتاشفينوأحرزباْحوازها)6ْ(.

وضعفان،ذلكومع.)61(الأندلسغربنيباهرةانتصاراتِم-11321137

أصبابلثلاثةالمرابطيندولةعمرمنالاْخيرلنالعقدينفيساءكثيراَالاْندلسنيالملحين

فيالمرابطينعلىمامه/0112)4تومرتبنالمهديبزعامةالموحدينقيامُأسا:رئيية

فيالموحدينخطرلمواجهةالأندلسمنقواتهمصحبالىالمرابطيناضطرمماالمغرب

سائرفيالمتوثبينمنالعديدقيامهو،الاْولال!ببعننتجوقد،الثانيوالسبب.المنرب

السببأما.السلطانفيوطمعأالصكريالمرابطينبضعفشعرواأنبحدالأندلسأنحاء

الفرصةَوانتهزتكلمتهاتوحدتْالجزيرةثبهشمالفيالنصرانيةالمالكَأنفهو،الثالث

المسلمين.حسابعلىجنوباَللتوصعالانحةَ

الىالأندل!حماةمنكثيرعنوُجهانابالمفربقيامُهماستدعىقدالموحدونأما

58()

)95(

)61(

.501ا!طاسروض:زرعأدابن

.001-89صالموحدبنإلىالمرابطينشالاتقالفزةعنجايةندوعى:شنىحين

)بالانجليزية(للرب!لجلبلىلاريخ:(Livermore)لفرسر.6ا!ننظم:التطانابن

4.v

مجهولومؤلفأ،791،891،102الجماننظم:القطانابنأنظرالانتصارتهذهعن

.701المرطاسرومى:زرعأبوابن،001،101الموثبةالحلل:الاسم
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علىبالضربالنصارىوألح...الأندلسحالفسادأعظممنذلكفكان...العُدوة

الفقمنفيههُمْلَمِا،الدفاععنبالمنربالإمارةعجزعلمواحينالأندلسبلادجهات

وكان،يقولإذالنقطةَهذهالمراكثصيويؤكدبلادها")62(.منكثيرعلىتغلبواحتى

بسوستومرتابن)قيامُيوصفبنعلىعدعلىالمرابطيندولةاختلالأصبابمنأيضاَ

الفاسي:زرعأدابنويقول،)63(.الجزيرةأهل!راعاةعنبوسفبنعلىواشتغال

المهدي!كربواشتغلرا،المرابطونأاللمتونيونضحفم،95111251ءسنةوفي"

ابنويفول.أ)"6(عنهابأنفسهمواشتغلواالأندل!بلادنمرةعنوعجزواوالموحدين

المهدىحروبمندمهبماابيهموتبعدالأندلسأمرَتاشفينالاْميرُاستثقل":الخطيب

.")06(رأسأالأندلسالىيُلقِفلم،المغربعلىواستيلائه

منمعظمُهموكان،الاندلسفيالمرابطيندولةأعقابفيوالمنتزونالثوارُوتعدَّد

تَ!يوابنُ،قرطبةفيحمدينابنرأسهموعلى،القاضيبالاْميروتسمواالفقهاء

مرسية،فيطاهروابن،غرناطةفيأضحىوابن،الأندلسغربفيالمريدونوأصحابُه

أعقبتكالقالطوائفمنثانيةفز:وبدأت،بلنسبةفيمردنيشابنثمالعزيزعبدوابن

فرصةانتهزواالسلطانفيالطامعينمننفرأالمتزونهؤلاءوقدكان.قرطبةخلافةسقوطَ

على.بنتاشفينمقتلبدخصوصأ،المنربنيالموحدينبمحاربةالمرابطينان!ثغال

9553/سنةوهى،الأندلسفيالمتوثبونفيهاكزالنيالسنةَالأبارابنُويسئي

رمضانفيأميرهمتاضفينبمقتلاللمتونيينمُلكَالقارضةابالح!نة،م1144-1145

5Iمارس9553/23رمضان271منها o t66(1،م(.

علىبنالمؤمنعبدَنجد،والخارحالداخلمنبالأندلىالمحدقةالأخطارهذهإزاء

للمرابطين.ولاحهاعلىظلتْالتيالمنربمدنعلىبالاستيلاءمنثغلاَالموحدينزعيمَ

،م95531145/مارسصنةرمضانفيالموحدينأيدىفيوتلسانوهرانسقطتفقد

.89الموثيةاطل:3الامجهولمؤلف)62(

.802للعب:المراكي(62)

.011اكلطاسروكل:زرعألطابن)64(

.247أ!ل:الخطيبابن)65(

.2/891ال!راءاطة:الاْبارابن()66
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5541/سنةأيديهمنيمراكثىمدينةُوسقطت،م5451146ء/سنة.وفاس

علييدلمما،أصامسبحةدامحصاربعدم5431148ء/سنةومكناصة،م1147

نصللمالموحدينقىاتِفان،ذلكوعلى.67()بالمرابطينالمغربمدنأهلتعلقمدى

خطرتفاقمأنبعدم5411146ء/أوائلمنةضجانفيإلاالأندلسالى

وميرتلةولبلةثريثىلهمواسَتسلتالأندل!غربفيالموحدونوتقذم.68()النصارى

يناير/hallشحبانفيالمرابطينأبديمنشبيليةاٍعلىواستولواوبطيوسوشلب

f MY.

المرابطينإخضاعَالموحدينعاولةأثناءالأندلسؤالمتقرغيرَالوضعَهذاإن

كبيرأتليميةِمكاسبَلإحرازممتازةفرصةَالنصارىلملوكأتاحالجدُد،،الطوائفو)رؤصاء

الريقابنالم!لميناراضيعلىالهجومفيوثارك.المسلمينحابعلى

(Afonso Henriques)وليونقثتالةملكالساجوالفونس،قلُمرية!احب،

برشلونة.صاحبالراخ!بيرنجويرورامون

اياشبونةمدينةعلالصلبمافجومعنمعاصرةمسيحيةوواية

م(:)542!/1147

)ابورتوبرتقالمقاطعةَقذمقدوليونثتالةملكالادسالفون!كان

(rtucalis)96()!ميةونهردويرهُنهربينماالواقعةه(Minho)ام790صنة

هزى/هزلقكونتالبرجندىوزوجها(Tr)ح!ءتيربزاالثرعيةغيرلابنتهمَهْراَ

(Henriques)،أفىنوابخمابعدهمامنالمقاطعةوورث(Afonso)تثيرالذي

!ابالريقابناستغلوقد.(هزلقابنأى)الريقابنباصمالعربيةالمصادراليه

مقاطقه،فيباستقلالهللمناداةوالنبلاءالملكبينقحشالةفيالداخليةالمنازعاتبرتقال

.البرتغالأعتقلالبدابةذلكفكان

.123ىا!طامرومى:زرعأدابن)67(

.265أ!ل:الحطيبابن)68(

.الجنوبمنمحبرهاإضهااذكيهبوابةتعنى6)برتقال)96(
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-كماالريقابنأحرزوفيها،م9113بسنةبلادهماستقلالبدايةَالبرتغاليونيؤرخ

منبالقرب)ح+ه(أوريكفيمرابطيةقوةعلىمحلياَانتصاراَ-الرواياتتقول

التيالبلادوكانت.لهمقرأقلمريةواتخذ،ملكاَبنفسهبالمناداةبادرالأثروعلى،شنزلن

منديقنهرالى(Minho)مينهنهرمنآنذاكتمتدمُلكَهاتولَّى

(Mondego).تشكلانوشنزلنالأشبونةكانتقلريةمنالجنوبوالى

الإسلامية.الأندلسمنجزأ

فرصةأولُالريقلابنشحت(م1142أو)م0114-536ء/535سنةوفي

هؤلاءوتَبلَ،فلطينالىطريقهمفيصليبيينيحملاسطولمرورعدالأشبرنةلمهاجمة

فيصمدتْالمدينةولكن،المدينةارباضُفُ!هتْالاْشبونةمهاجمةفيمعاونتهَالصليبيون

وجههم.

Iسنةربغ/541Aسنةأواخروفي % IVالموحدينانث!غالفرصةَالريقابنُانتهز،م

هجماتمنألمريةانقاذَذلكبعدومحاولهمالمرابطينأيديمنإشبيليةعلىالاستيلاءفي

غدرأعليهاواستولىالأشبونهالىالمؤديةالطريقفيتثحكمالتيشنترلنفهاجم،النصارى

الداويةفرمانبمساعدة،م1147مارسا541ءاهسنةشوال01في

(7 (ْ )Templars).فاْتموامراكشمدينةعلىالموحدوناصولىالشهرنفىوفي

الملحينلغاراتنشطأمركراَشنزبنوكانت.المغربفيالمرابطيندولةعلىالإجهازَبذلك

الذيالآهلالميناءالأشبونةالىالطريقَشنزدنعلىالاستِلاءُوفغ.قلمريةمنطقةعلى

باقترابانباهوصولُثانيةالأشبونةلمهاجمةللتاْهبالريقابنَحفزومما.بالرخاءينعمكان

فلطين،الىطريقهمفيالصليبيونهؤلاءوكان.بلادهساحلمنصلييآخراسطول

نأبعد،المثرقفيالمسلمينلمحاربةللتوجهأوروبامشحيدعاالذكطالبابالنداءاستجابةً

الصليبيةا!ماراتأولىعاصةَوكانتم!(essa)الرُهامدينةَزنكىالديننوراسزد

منيتكؤنالريقابنأراضيصاحلمواجهةنيإلقادمالصليبىالاْسطولوكان.الشرقفي

فيالجنو!انجلزاصاحلعلىدارتموثيناءمنأبحروارجل00013نحوتحملمركباَا64

انجليز:جماعاتثلاثَالصليبيونهؤلاءوكان.م1147مايو541ء/سنةالحجةذي

.56عى(بالإنجليزية)للبردطلجديدداريخ:(Livermore)لفرمرر07()
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انجليزىراهثللحملةوافيأوصفاَلناتركوقد.(حاليأبلجيكاشالمن)وفلمنكوألمان

أزبيرتْاحمهانجيزىمواطنالىبهبعثَخطابِفيوذلك،فيهاالماركينمن

)ا!ظوطبانجلتراسَفولكبمقاطعة(Bawdsey)بوذيىبلدةمن30(-طrي)

كونعنوفضلاَ.بانجلنرا()71(كمبرووجبجامعةكرييْكوربوسكليةفيمحفوظ

يثتمللماهامةوثيقةكذلكفانه،الحملةتفاصيلعنلمعلوماتناالرئيسىالمصدرَالخطاب

ذلكفيبما،وهجوماَدفاعاَالوسطىالقرونفيمدينةِلحصارمفصَّلوصفمنعل!

.الاْلغاموحتىوالعراداتوا!انيقالمقاليعاشعمالُ

المدينةاعقفُبهمرحَّب،بالمؤنللتزودابورتو()برتقالبميناءالصليبيينمرورعند

نأعلى،المسلمينأيديمنوانتزاعهاالاشبونةمهاجمةفيالريقابنلمساعدةودعاهم

علىللاتفاقالصيبيينبزعماءالريقابناجتمعولما.والرهاثنالغنامْنصيبممنيكون

استدرارَوحاول،الملمينمعحروبهكثرةبحجةيدهذاتضيقَلهمذكرالثروط

المدينةفيالغنائمكلتؤولَأنعلىالاتفاقُتموأخبرأ.جدوىدونالدينيةعاطفتهم

أراضيَالريقابنعرضكما.الأسرىوفديةالداخليةالمدينةوكذلكوحدَهمللصليبيين

.)72(المفتوحةالأراضيفيالاستقرارفيالصليبيينمنيركبمنعلى

والىالىللطبالدينرجالمنكباراثنيْنالريقابنأوفد،الهجومببدأأنوقبل

رئيسُخاطب:التالمطالطريفُالحوارُبيغجرىوقد.المدينةتسليمَوقاصهاالأشبونة

عنواتخليَالرحيلَمنهطالباَ،السورفوقورجالُهوكان،الأشبونةقاضيَبراجةأساضة

فاْجابه.الخداعطريقعنالمدينةعلىاستولواقدكانواالعربَبأنزاعمأ،لأهلهاالبلاد

انتمهل؟لإخراجناوأعلاجكمحجاجكممعهناالىجئتممرةمنكم:قاثلأالقاض!

التحركالىتدفحكمدياركملطمشكلاتئمةَهلأو،لديكمبماقانعينغيرُ

ولكنها،لكممِلْكاَالأوقاتمنوقتفيكانتالمدينةَهذهأنأحسب..المتر؟

بمشيئةرفنذلكأنإلا،الاْياممتقبلفيماوقتِفياليكمتؤولوقد،ملْكُناالاَن

ضط.تعالىثميئتهإلاأبدينا.منتخرجولن،بالمدينةاحتفظْناتعالىنجثي!ه.اقه

ماذمنعملنحنأما،لاؤونمااصنحوا...الحيفبحدإلاالمدبنةَتدخلوافلن،انصرفىا

()1V2رقموالحاضية57صالابقالمصدر.

.58صالابقالممدر)72(
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.)73(تعالىاللهثاؤه

المقاليع،باستمالهم،الإنجليرالصليبيونوتمكنالتالىاليومفيالحربيةُالعملياتُبدأت

لهم،المدافعونصمدحيثالمسوَّرةالمدينةداخلإلىالونالربضعنالم!لمينإبعادمن

!اولةمضادحولمالمسلمونقام،التالىاليوموفي.المدينةمقبرةفيالمهاجمونوخيَّم

المجانيقُونصبت،طويلةمقاومةالمدينةُوأبدت.جدوىدونالزيطالربضداداستر

حفرفيالألمانوضرع.الإنجليزأقامهخثبيابرجاالمدافعونأحرقكْمااحرقتولكنها

فيالمهاجمينعزيمةُاخذتاسابيعستةمضىوبعد.منهاطُردوالكنهمأنفاقخمسة

منبالعديداويع!رونهمالمدينةاسوارفوقمنبهميسخرونالمدافحونوأخذ،الفتور

إحدىونيديانتنا""7(.منسخرواغيابناكماأثناءأوطاننافيلناسيولدونالذينالأطفال

الزورقفيوعُثرفيهمنوفرفهوجم،بلمالةإلىقوجهأالبحرفيصغيرزورقشوهدالليالى

يابرةمنرسولاإنقيل،أبامبضعةوبعد.يابرةفيالمننزيوزيرابنَتستصرخرساثلعلى

انهبحجة،المساعدةتقديمعنفيهايعتذروزبرابنمنرصالةَيحملوكان،الأسرفيوغ

الريقاابنمعهدنةفيكان

كما،والعرَّاداتبالمجانيقالورلنقبالصليبيينعاولاتكلأضقتالأثناءهذهوفي

تحتطويلىلغمِوضعَوالفلمنكالألمانوحاول.المؤنلنقصالمسلميناحوالُساءت

احدثهالذىالقبَاحتلواالمدافحينانالا؟اكتوبر16فيالنارفيهواشعلتالور

وأدنوهقدمأثمانونارتفاعهخث!يبرجبناءالأنجليزُاتم،أيامبثلاثةذلكوبعد.الانفجار

النارإضرامَالمسلمونوحاولعنيفقتالحولهونشب،النهرضفةعلىالمُطلالسورمن

منوأنزلتالسورمنالبرجُادفي،با!يديالقتالمنأيامث!ثةوبعد.جدوىدونفيه

علىالاتفاقُفتم.الهدنةالملمونطلبوعندئذ،السورحمافةفوقمشحركأ!طرةاعلاه

يريدونكانوااذافماللتداولواحدةليلةمهلةالمدينةاهلواعطاءالهجوموقف

بالفتكفهموا،للصليبيينيرُقلمذلكانالا.الريقلابنرهائنَوصلموا،الاستسلام

.915ص()بالإنجيزيةلوالبرjامانيافيا!ب:(R)معريد)73(

.95ص(بالإنجيزية)للبرعالجديدداريخ:(Livermore)لفرمور74()
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علىالصليبيونواتفق.الريقابنمعالاالتفاوضَرفضواالمسلمينكيران7()ْبالرهائن

الالمانوبادر،عليهاتفقرابمايعملوالمانهمالا،نسليمهابعدالمدينةدخولطريقة

النصارىدخولوكان.السورفياحدثقدكانالذيالنقبمنبالدخولوالفلشك

سبحةدامحصاربعد،م1471اكتوبر54224ء/سنةالأولىجمادى27يومفيللمدينة

منالكثيرُوقتلنهُبتْافهاالا،المدينةبمغادرةللمسلمينسُمحانهومع.اسبوعاَعثر

.المستربين)76(النصارىأسقففيمبمن،اهلها

الأشبونةمدينةعلىالهجومفيشاركواالذينالصليبييناحدروايةِمجملُهوهذا

لم-الأقلعلىمنهاوصلَناماأو-العربيةالمصادرإنإذفريدةروايةوهى،الإصلامية

الجموعهذهوجهفيمنفردينالباسلاهلهاصمودوعن،الهجومهذاعنشيئاًلناتتركْ

فيهايقولغابىلابنواحدةعبارةأولاهمامقتضَتانإشارتانلدبناماوكلأ.الصليبية

تثقَولم،القتالفي،السكانأالكلوفني،رجلالفَعرَثلاْلةَ،النصارىأوكانوا"

الآنأخذوقد"يقولجثدِحْيةابنُاوردهافقد،الثانيةالإشارةأما.(أ)ٍايسيرإلأ

منلكزةدونهالأسرَانورأواالقلمناهلهاخافلما...اللعينالريقابنُالبلادهذه

معاقلهَمالكفارُمَلكَحتى،والنصرلهمالحمايةعنالمسلمينوقعودوالبحرالبرفيجاءهم

.إ)78(المرتفحةوحصونهَم،المنيعة

بىلةوحصنَ،الفربجهةمنللأشبونةالمجاورَشنزةمعقلَكذلكالضليبيونواحتل

إلىدانىأدقصرثغرمنالنهرجنويمايمتدالملميندفاع!واصبح،تاجُهنهرجنود

ولعل.طليطلةمَثلُذلكفيمَثلُهاالحدودعلىنصرانياَمحقلاالأشبونةواصبحت.يابرة

بعدالريقابنُبادروقد.)97(الريقابنحفقهماأعظمَالاْشبونةكانعلىالاستيلاء

هى،كنيةإلىالجامعمسجدهانحويلإلىالأشبونةعلىاستحواذهمنسنواتئلاث

،الامبلادعلىالصيبيينمنالجددالوافدينتعصبعننقذبنأصامةيلاحظهبماذلكتارن)75(

تجلْدواقدالذبنمنأخلاقأأجقالإفربجةبالإدالعهدلْربهومنفكل5:يقولحيث

.134الابخارمحاب،،الملمينوعاضروا

:)95لفرمور(76) )Livermore-231:ا!ح،5()!،"8،1أوكالاهان.6ا.

.192لأنفسفرحة:غالبابن)77(

(VA)24المطرب:دحيةابن.

:)161ريد)97( )Read.
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.8()ْلثبرنةكاتدرائيةاليوم

عامطليطُلةكقوطالأهميةحيثمنالنصارىايديفيالأشبونةسقوطُكان

المستوطنينمنسيلوانهال.م512ء/1118عامسرقسطةوسقوط،مAVء/48501

احدُونُصبَ،عنهماالمسلمينسكانهمامعظمجلاءبعدوشنزبنااشبونة1علىالنصارى

أسقفألإنجلتراهاستنجزمدينةمن(Gilbert)جِلبَرْتواحمهالصليبيين

للأشبونة)81(.

ملكالساجالفونىكان،لهنصراعظمَيُحرزالريقابنُفيهكانالذيالوقتوئي

هى،اخرىاسلاميةقاعدةيحاصرانبرشلونةصاحبالراجبيرنجويرورامونوليونقثتالة

الجنويالأندلسساحلعلىالهامةالبحريةوالقاعدة،الرئيىالأندلسميناءُالمريةمدينة

حرصوقد.البحريةلعملياخهمقاعدةبتخذوخهاالمسلمونالبحرغزاةُوكان،الشرقي

البحرغرثمافيالناميةالبحريةتجارخهمعلىالخطرهذامنالتخلصعلىوالبيزيونالجنويون

!كرأ.مهاجشهافيوشاركوابفتحهاالساجالفونسعلىاشارواالذينوهم،المنوسط

م1147اغسطس5421ء/سنةثافيربغ2فيوبحرأبراألمريَّةعلىالحملةُوبدأت

سنةالاْولىجادى02فيالثهرونصفشهرينصمودهابعدالباسلةُالمدينةُواشلمت

.)82(الاْشبونةسقوطمنواحداسبوعقبلأي،م1147اكعوبر542ء/17

رقعةتوسيعنيوأخذوا،المغربلطأقدامهَموطدواقدالموخدونالأثناءكانهذهوفي

الميحىالحكممنسنواتعثربعدألمرئةاصزدادفيونجحوا،الأندلسفيسلطانهم

كالاْشبونةالاْخرىالقواعداسزدادمنبتمبهوالمالموحدينفان،ألمرئةعداوفما.لها

.م)83(11471148-532ء/سنةفيالنصارىعليهااستولىالتيوطرطُوشة

الأثبونةمدينةمنطقةعلىبحرأللإغارةقاعدةدان!أدقصرالمسلموناتخذوقد

فيالجامعمجدهاتجغييرأمرضد،طيطلةعلىاصتيلالهبعدال!ادسألفونسلاْمهجدُهضلكما08()

(.32iصi/4الدخ!6:بامابن)م8944011ءاديسبمصنةأولربغ

:)11لفرمور(81) )Livermore.أوكالاهان(ghn231ثا : )O'Cal.

:)231أوكالاهان(82) )O' Callaghan.

(2)A232:ال!ابقالمصدر.
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يومفالموحديالسلطانقادهاالقالكبرىالغَزاةوفي.النصارىأيدىفيسقوطهابعد

وأحوازهاالأشبونةكذلكغزا،مyهـ/05884سنةضنزلنلاستردادالمؤمنعبدابن

.يوماَ،)"8(عشرينوحاصرهاالأشبونةعلىاصطولُهبرز5ضد،بالأساطيل

جزيرةشبهفيالسكريةُالديريةُالنظمُبهقاتالذىالدَوْرُبالذكروجدير

المشرقفيحدثكا،الم!لمينضدالميلاد!عر/الثافيالهجريالادسالقرنفيايرلة

.(Hospitallers)والاْسبتاربة(Templars)الداوثةنظامَىأيدىعلى

وقد.الأندلسفيوالموحدينالمرابطينلتدخلمباشرةَنتيجةَالنُظُمهذهقيامُوكان

فقدهمماشاسحةبأراضِبالتالىوظفرت،والهجومالدفاعخطالحدودمنطقةليشَكلث

مناطقفيغذتفانها،صليبيةاجهزةاساسهافيالنظُمهذهولماكانت.المسلصون

لحربطابعأكانتالتىالروحوهى،المسلمينغوالتسامحوعدمالعداءروحَالحدود

نأ!34(48)هسانتياجونظامُايرلةجزيرةشبهفيالنظُمهذهوأهم.،الاسزداد"

رباحقلعةونظامُ،الداوئةنظامغرارعلىCaceresقاصرضبلدةفيتأشىالذى

(Calatrava))،ُلأراضيالمتاخمةالحدودمنطقةفيقاتوكلها،القنطرةونظام

.)08(المسلمين

الخاسىالقرنسَصفمنذاسبانيافيانبعثتقدكانتالصليبيةَالروحَهذهان

وكانوا،ديركلوفيرهبانمنبإلحاحِ،البابااذكان،الميلاديعثرالحادياالهجري

456ء/سنةايبربةجزيرةشبهَسمىقد،للمسلمينوعدائهمللكاثوليكيةتعصبمفيكلاةَ

"الاسترداد"حربَفانوبالتالي.المسلمينضدَصليبيةحرلبمنطقةَم6301

.)86(أوروبيمشحيْكليهئمأمراًالتاريخذلكمنذأصبحتالإسبانية

الآندلىفيكبرىاسلاميةِقواعدَعلىاستيلاكممنحضاريأالنصارىافادوقد

فيالفغالْأثرهوأفادوهلماضدكان،ل!شبونةبالنبةاما.وا!شبرنةوعرقطةكطليطلة

برتغاليباحثويقول.عثرالخامىعشروالادسالفرنينفيالبرتغاليةالأكتثافاتحركة

.411اولراروض:الحصرى(8،)

(*A)مكدريك(Mekendrick):ماكي.67،68ص()بالإنجيزيةابنياكاريخجممل

33.،32حا(بالإنجلبزلة)الوصطىا!ورؤابلأبا:(ولطعة4الا

.26ص:(Mekendrick)يكمكنلىر(86)
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عتواهفيعربياَكلايكونيكادالوصيطالحصرفيالبرتغالنالجنائيَّالقانونَإنحديث

نحوالبلادَالعربُحكمانبحدالغريببالأمرليسذلكإنقاثلاويضيف،ومناصبه

لهعاصمةاتخذالبرتغالملكلكونماحدإلىالعربياي!لرذلكيرجع.كماقرونخمسة

كمقرقُلمريةعلحلتْتدشبونة11وكانت.)87(الأشبونةوهوأ!،هاماَعربيأمركراَ

.(م9127-1246)حكمالئاكنوألىعهدقيوالإدارةللملكرئيي

وهذه،(Alfama)العر!اسمَهيحمللثونةمنالشرقيالحيزالوما

ربوةعلىاالقديمالحيهذاويقوم.()الحئةالعرياحمهعنمحرفةَالبرتناليةالتمية

وبيوت،الهابطةالصاعدةالصغيرةبثوارعهالمغربيةالمدنفيالقصباتِيث!بهوهو،عالية

القصبة،وسطيقومكانالذىالأندليالحصنأطلالالربوةقةوعلى.الرحباتذات

ساحلإلىالحصنهذامنينحدرالعربالوروكان.بعيدةمافةإلىالبحرَيكثفُوهو

.(AA)أالبحر

Castelo:)جورجالقديىحصنباسماليومالعربيالحصنويحرف de Sao

Jorge)المحاربونبهمامالذ!طللذْورالبرتغاليبنجانبمنقجيدالت!سيةهذه،ولعل

نإإذ،الملمينأيدبمنلنبونةمدينةعلىالاستيلاءفيالانجليزالصلييرن

Patron)الراعيالقديس-!ايزال-كانجورجالقديس Saint)لانجلترا.

لصثلاكئئفمايخجمبميخ!تخلأ!نُتعض%!فص7

(AV)ثيلوزو(Velozo):كث،البرنغالية،الحضارةفيوالملمينالعربأثراصه!

.53حا(IAll)14العدد،اباكانبةريخأwااييلأمجلةفي()بالإنجل!بة

.204يلاندلىر!:شن!حين()88
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والمراجع!بالمصالرلبت"

عرية:أ-مصالر

.J;?6391القا،مؤن!حسين!ق،الثافيالجز،اَلراءالطة:اللهعبدبنعمد،الأئارابن

احان!يق،والئاكالثافيالقمان،الجزير6اهلعمنفيال!خ!أ:علي،الرفيبامابن

.4591القاهرة،الاْولا!لد-الرابمالقم78910للكآبالصيةالدار،عباس

.5591القاهرة،الحشنىالعطارعزتضين،الأولالجز،الملةكاب:خلف،بثكوالابن

.5591القاهرة،بروثناللثى.!نحبق،(افهعبدالأصر)طكراتاليان:اللهعبد،بلقبنابن

.6291الفاهرة،هارونعمداللامعبدتحصيق،الربأنابجمهر6:على،حزمابن

،عنانالدعبدددتحقيئ،الأولالجز،كلناتأخبارفيالإطء:الدينلان،الخطبابن

.5591القاهرة

.5691ببروت،بروثاللئ.!عيق،لأعلامأ!ل

واحمدا!يدعبدوحامدالأبيارىابراهيمتحقيق،الملرباهلفطرمنالمُطرب:عر،دحبةابن

.5491القاهز،بدوياحمد

.1846أب!الة،تورنبرج!يق،اهرطاسبروكلالمطربالأنيى:احمد،الفاصيزرعالىابن

.5591القاهرة،ضيفشوقيتحتيق،الأولالجز،المكلبطُيفيالمزُب:جدابن

.0591بروت،الثافيالجز،المُفرباليان،العباسابو،المراكحيعذارىابن

.0391بارسى،بروفناللى!ق،الطوائفبملوك/خاصالئاكالجز،المزبالمحان

عبدلطق!يق،الأندلىتاريخفيايانفىوحةكابمنمنخَىتعليق:عمد،كابابن

القاهرة،031-281ص،2جزء،اجملد،ال!ليةاضوطاتمعهدجمبةلر،البدج

5591.

.6591تطوان،صكىعلمحمودتحيق،اطننطمكتابمنجز:القطانابن

الأمريكيةالمتحدةبالولاياتبرينؤنجامحة،حتىيخليب!يق،لأحباركاب:أطمة،شقذابن

039i.

نزهةكابمنمأخوذة،والأندلسوممرالودانوارضالمفربصفة:عمداللهعدأبو،الإدريي

.1866ليدن،خوروودىدوزىعبئ،الآلاقاخزاقفيالمث!ق

عبد!يق،والألكالمالككابمن!د،وأورولاJAI"ابة:اللهعدعبيْدأبو،البكري

.6891جمدت،الحجيعلالرحمن

القاهرة،الطخيتاويتبنعمد!يق،الأندلى6ولا!كرؤدلغ!جم!و؟:محمد،الحميدي

5291.
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ئد!يق،ا!اوالرف!كابمنتجة،ييلىيدلس!رر6عدة:انمعبدبنعمد،الحم!ي

.3791التاهرة،بروثال

الأهوافي،الزيزعبدغتيق،الأجماردرعغ:(الدلالْىبابن)المعروفعربناحمد،العُذري

.IViaمدريد

الىومححدالعريانجدعمد!ى،اوربابارطبمىفيالمبُب:الواحدعبد،المراكثي

Iالقاهرة،العلمي A I A.

بروت،عاسإصانتحمين،الثافيالقم،الحاسىالسِفر،والكلةالدلى؟عمد،المراكسي

6599.

عبدالدينعيعمد!ق،الأولالجز،كصنالأندلىالرطيبمنالطببنمح:احد،المفري

.5291القاهرة،الحيد

.6791مدريد،لأندلىقواصالينالمجربخةداربخ:حين،مؤنى

.3691هرةلقاا،لىلأيدار!

صدصيمةفينثرت،الموحدينإلىالمرابطينعنالأتقالفزةعنسياجةنصوص

.5591مدريد،(1)3مجلد،!فلاباللرامات

عرلية:غيرمصالر-ب

1846;Leiden؟ا.arum,VolكأDozy, ,.R Historia Abbad

1881.Supplement aux dictionnaires arabes, ,I Leiden

-Levi-Provencal, .E! "La Description de'1 Espagne de Ahmad al- Razi", Al

5391,,Andalus(Madrid- Granada), Vol. XVIII
4691;siecle. Paris*مم!ء'L Espagne musulmane aux

6791,0591,,Histoirede 'IEspagne musulmane, 3 vols., Paris- Leiden

92-28..EI,IV, Leiden-London,3491 .s .v Lisbon, pp
7691.Livermore, .H,.V A New History of Portuqal, London

7891,Lomax, .D ,.W The Reconquest of Spain, New York
7591.Lombard, ,.M The Golden Age of Islam, Netherlands

"(Mackay,,.A Spain in the Middle Ages (from Frontier to Empre
7791.London

7291,History of Spain, London5ءثأعلأاMekendrick, ..M AC

9691.Vol. ,I Madrid,كلa del Cله!Menendez Pidal, ,.R La Esp

7591.'O Callaghan, .J ,.F A History of Medieval Spain, London

7491.Read,,.J The Moors in Spain and Portugal, London

Velozo, .F,.J "The Problem of Arabic-Islamic Influence in Portuguese

6691,,Civilization," in Journal of Pakistan Historical Society, Vol. XIV
56-42.055
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THEلهTIس! ATLAة
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كعاب

الجزيرةأهلمحاسنفيالذخيوة

الشنترفيبسامبنكلالحسنلأد

(م1147/هـ542)ت

كأليد4ولاويخال!بعنلمحة

الشنرفطاتغبيبسامبنعليالحسنلأب(الجزيرةاهلمحاسنفيالذخيرة)كنابَان

Iناريخفيللباحثالأميةمنكبيرجاتعلىمصدز ملوكفترةؤوأدبهالأندلى

عشرالحادياللهجرةالخاصىالقرن)الأمويةقرطبةخلافةنهايهأعقبتالتيالطواثف

مطولةبفقراتاحتفاظهالىرثيةبصورةفزجع،التاريخيةالكناباهميةاما.(للميلاد

لمالذيالتاريخوهو،حيانبنمروانابالأندلسمؤرخيلثيخ(المتين)كنابمن

الأندلستاريخَالمعهودئنوصراحتهوصدقهالبليغبأسلويهحيانابنتناولوفيه،يصلنا

بديمباسلوبلنايعرضبامابنفان،الأدبيةالناحيةمنوأما.الطوائفملوك!دعلى

ضهلىالتىالفزةتلكفيالاْدباءاعلامونزشعرمنجنماالبمفياغراقدونمركل

بها.العهدقريبةمصادرمنأخبارَهااستقىاو،منهاجانبا

الأندلسيين،الاْدببأهلالتعريففيالرغبةهوكتابهتصنيفالىبسامابن2َمادان

ورغبته،ونزشعرمنوطنهاهلئتاجعلىوَغيْرته،قدرهميغمطونالناسَرأىإنهإذ

مشرتيهومابكلالأندلساهلتعلقَلأحظوانهخصوصا،النتاجهذاجمعنيبالتالي
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والعراقالشامبأقمىطناو،غرابالاَفاقبتلكنعقلوحتى).)؟(البابهذافي

الأندلى،اهلأوأخبارهم.عكاكناباذنكوتفؤا،صماهذاعلىلخثوا،ذباب

وانفتُ،ذلكمهمفناظنى....الرذيةومناخالقصيةمرمىالائرةوأشعارهمالباهرة

بلدىاهلعاسنولَغ،دهريحسناتمنوجدتُمابجمعنفيواخذت،هنالكمما

مضمحلة،اbblَبحارهوتصبحَ،أهثةبدورُهتعودانالفريبالأفقلهذايخرةَ،وعصري

.،)2(علمانهووفورأدباثهكزةمع

للميلادعثر/الحاديللهجرةالخامىالقرنأعلامعلىكتابهفيبسامابناقتصروقد

ابنتناولهمانسبقهؤلاءإناذ،والعامريةالمروانيةالدولتينأعلاممنشقهممندون

كالثيءاعرض!ولم،الف!افأضرتُ:يقولفهو.هالحداثق)كتابفيالجيافيفرح

اذكل،دهرياهلبعضُ!هاوبعمر!ضاهدتهممن،عصرىاهلتعدبتُولا-صنف

.أ)3(مملولمتكرروكل،ثقيلمردد

الإتليم،بهذااكونهممنبالرغم،بلدهبنيبانتاجالإعجابضديدُبساموابنُ

اتمآثرخطىوأقص،الاسلاميةالفتوحآخرُبلادَهمانوعلى،الروملطوائفومصاقبغ

.أ)"(والقوطوالروم،المحبطالبحرالاوأمامهموراءهملبس،العرببة

لمالديوانهذافيذكرتُهمنعامةَإن"اذمادتهجمعفيكثيرابامابنُعاقوقد

.،)5(منهاالاختيارطريقفيليتفحُ،مجموعةاشعاراولا،موضوعةاخبارالهاجدْ

:حزمبنعليتولثلاذلكمن.الأندل!أعلامألنةعلىالشكوىهذهماتردُمحيرا)1(

الضبُمطليانعبمولكنمنؤالعلومجوفيالثصىُانا

النهبُعلصيَمنضاعماعللجدطالىالرقجابمناننىولو

./356(1المكلب:سميد)ابن

المزباملفطرمنالمطربكتابهفيدحيةابنالصددهذافييقولهماانظركذلك

.145ص

.12ص1/1حْر6اللى:بامابن(2)

.13ص1/1المصدرنفى)3(

.14ص؟/\المصدرنفس)4(

.16ص11/المصدرنفى)5(
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قبْيل،ثشزلنرأسهمقطعننزوحهإثرصعبةضخصيةظروففيالمهمةَتولىانهثم

المادةجمعانكما،السنبهتقدتوقد،م486/3901سنةعلهاالروماستيلاء

يقولفهو،والدقةوالبيانالوضوحيعوزهاكانمتفرقةمصادرَإلىالرجوعَمنهتطلب

فاستقل،ودعوثمباب،قلقدونثاط،فلقدوغرب،ذلقدصعببينجمتُ)فانما

وا،الراحكخطوطجهالنجطِ،الباليةكالأطلالوتعاليق،الخاليةكالقرونتفاريقَمن

أيأس،وتحريفتبديلووضعُهم،تصحيففضبطُهم،الرياحمهاببينالنملمدارج

قيودهاوفضضتُأضالها،اناضتحتُكاتبها،بهااصترابةَواشدهمطالها،مهاالناس

.،)6(حسناحساناياتِووضحتْ،وبيانتبيينغاياثِفاصبحتْ،واغلالها

منالخامسةَالمائهاواعتمدتُ:فيقول()الذخيرةمقدمةفيب!امابنُويمضي

طوائفاشيلاءعللَوأحصبتُ...فتنهاوجوهوجلوتُمحنها،بعضَفشرحت،الهجرة

واجتثاث،خلعهمإلىملوكهادعتالتىبالاْسبابوالممتُ،الإقليمهذاعلىالروم

.إ)7(حيانبنمروانأبىتاريخعلىذلكمعظمفيوعوَّلتُ...وفرعهماصلهم

منيصاقبهاومماقرطبةلأهلاولها:اقساماربعةَ(الذخيرة)كنابَبسامابنقموقد

والثاك،الأندلسمنالزيطوالجانباشبيليةلاهلوالثاني،الأندلسمو!ةبلاد

علىطرألمنافردهفقد،والأخيرالراجالقماما.الأندلسمنالثرقيالجابلاهل

الكتابثماهيروكذلك،وشاعراديبمنللهجرةالخاسىالقرنفيالأندلسجزيرة

الثعالىمنصورأ!حذو(الذخيرة)فيبسامابنويحذو.والعراقوالشامباْفريقيةآنذاك

.العصر(اهلمحاسنفيالدهريتية)كتابهفي

لهميزجمبمنيتُبحهاتاريخيةنوطةايرادصومحابهفيبسامابنانتهجهالذيالمنهجاما

العلَمبترجمةعادةيبدأوهو.الزتيبهذاعلىوالثعرا.والوزراءوالكتابالرؤساءمن

.-1516ص11/المصدرننى)6(

ابنيقولم946ء/7601ضةالمتوفىحيانابنوعن.-1718ص1/1المصدرنفى)7(

جهنة5الاْبارابنولب،(1/015)الصلة،بالاْندلىالتاريخلواءصاحب"انهبثكوال

بيننجد"لافبقولدوزيالصروفافولنديالمتثرقاما0210(/1)اظلةأالمروايةاخبار

)انظرعلإ،نقذمهمنعنهدَولن،حيانبابننفارنهماننتطغممنالقيلبنالاالعربمؤرخي

.211(لأندلياالكرداربخ:بالت!يا
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كلوفي،اونثرهشعرهمنمقتطفاتويورد،مؤلفاتهيذكرثم،مسجوعبدجن!رفيالمراد

القدامى،شعروبينمعاصريهئعربينالمقارنةمنيُكزوهو،اطلاعهسعةتظهرذلك

.يخها)8(القدامىقلَّدواالتيالمواضعالىويث!ير

العجب":بسامابنفيقولَه(الصُهب)صاحبالحجاريعنسيدابنُويقتبى

وعل،الغربقاصيةشنَزلنمنصيُبدثانهالأندلسيةالآدابحسابفييكنلمانه

ينشأولمالزهرِ.للأنجمضرائرويطلعهاالدهر،جيدفيقلاثدينظمهامنْ،والضربالطعن

لأعلامامتعافتمعضُمنالحواضرالعظاممنكيرماولااشبييةبحضرةولاقرطبةبحضرة

الغزيرةعاسنهعنتفرنفانهاالذخيرةَوسل.ونزهنظمهحسناتجمعفيويحهد،عصره

.)9(0001طبقهعلوعلىيدلماالذخيرةكتابفينزهومن...

هو،شنترلنمنايضاأصله،بساملابنمعاصراَصقلياَأديباَانالنظر،يَلفتُومما

الآخرهوصنف،القطاعبابنالمعروف،الصقلىالسعديالشنزلنيعلىبنجعفربنعلي

تاليفوقتمنقريبوتتفي(ا()ْالجزيرةشعراءمنالخطيرةالدرة)كتابَأحماهديوانا

الطواثفملوكبفترةضبيهةمضطربةفترةفيصقليةجزيرةاهلأشعارَفيهجمع)الذخ!يرة(

النزوبدايةعندم454ء/6101سنة!قليةعنالقطاعابنرحلوقد.بالأندلس

القرنمطلعفيكانمصرحيثإلىتوجهثم،الأندلسفيفزةَواستقر،للجزيرةالنورمافي

وقد.م55151121/شةالقاهرةفيوتوفي،الميلاديعثر/الثانيالهجريالسادس

فيالإصفهافيالعمادبهااحتفظ،صقليةجزيرةشعراءعنكنابهمنمقتطفاتوصلتنا

،بسامابن!لكا،نفسهالأديبهذاوقفوقدالعصر(.وجريدةالقصر)خريدة

صقليا،ضاعراوسبعينماثةاضعارمنمختاراتوضئنكتابه،العرليةصقليةبمجدللتنويه

باصمابنتأثرفهل)الخريدة(.فيالإصفهافيالدينعادمنهااستخرجهالامامنهالنايبقلم

8()

9()

)01(

.692-592الأندلياالكرداريخ:لياباانظر

.-2/417418المكلب:صدابن

الطبحة،الإصلابةالمعارف)دالرهرتتانوالمسثرقالقطاعابنكابعنواناوردهكذا

الإصفهافيالعماداما.(القطاعابنمادةتحت981ص،3مجلد،الإنجيزيةباللغةالثانية

قم،()الخريدةانظر.الجزلرأثعراء/ثعرمنوانحنارا!ر!اللر6كالآلقالعنرانيخذكر

.93صصقليةفيالم!لمون:مررينوانظركذلك510ص،المغربسعراء
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وضضه؟ومرضوعهكتابهعنواناختيارفيالقطاعبابن

(الذخبرة)تصنيفتاريخ

اللهعبدغرناطةبصا!المرابطونبدأ،الطواثفملبركخلععلىالرأيُاستقرأنبعد

وابن،وقرطبةاضبيليةصاحبعبادبنبالمعتمدوَثنوا،(م0901هـ/4)بلقينابن

وكرببطليوسصاحببالخطرشعرذاكواذ(م54841901/)المريةصاحبحصما

وفي،جهةمنالمرابطينمداراةفيفأخذ،الأظسبنعمراللهعلىالمتوكلالاْندلس

!الأمر،اقتفىاذا،بهللاستعانةوليونقشتالةملكباذفونشاخرىجهةمنصراَالاتصال

المدنمنعددعنذلكمقايلفيللاْخيروتنازل،ملكهعلىالمرابطينخطردرءفي

ابنيقول.(حالياالبرتغال)الفرباقصىفيوشنزةوالاْشبونةشنترلنبيهامنوالمحاقل

المدينةفيزعسوا--وأطمعهقشتالةملكإذفىنثىالمتوكل"راسل:الخطيب

مكنوكدما...وضبطهاالعدوفحصنها،شنزلنمدينةعنلهوخرج،أبطثئؤس

اهلراسلj،الصدوروضاقت...الرعة،المتوكلأعنهانحرفت،شنرْبنمنالعدو

.،)11(عَنوةالقومفدخل،الأبوابالناسوفتحالجيوشفوصلتها،المرابطينبطليوس

المرابطينإنيقولاذ،للاْحداثمعاصِراَوكان،بلقينبناللهعبدالأميرذلكويؤكد

.إ)12(أعطاهمالتيوالمعاقل،النصارىمععملهمنماكان،الموكلأعليهنقموا"

سنةابريل03بيومشنزلنمدبنةالرومدخولتاريخَالمعاصرةالميحيةالمصادرُوتحدد

عنالسادساذفونئىتخلىوقد.(5486)13سنةالأولربغ03ليومالموانق،م3901

سيرالمرابطيالاْميراشولى،الأثروعلى.البرجنديهنريالكونتلصهرهالثلاثالمدن

091)بطليوسمدينةعلىبكرايابن I /.at AVاستصراخُهالمتوكلَيُجْدِولم،(م

اوءانبعد،شنقلندون،وئشزةالاْشبونةسيرالأميرُاع!زدانيلبثلمثم،الروم

بحدها.وما2/101اطة:الأبارابنكذلكانظر-1860أول:الحطبابن)11(

بحدها.وعا466ص5/2والكةالليل:المراكثي

.174اليان:بلفبنبناللهعد)12(

Espanaفىح:(Pidal)لابيد)"11( del205عى.
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.م4901سنةنوفبرفيكبرىهزيمةبالروم

03فيعليهاالروماستلاءقبيلشنرْلنرأصهمسقطعننزحبامابنانفيشكولا

603الأولربغ 54/ Aيمكنفلاذلكوعلى،الاْمربادىءقرطبةالىولجأ3901ابريل

سنةالأولىللمرةقرطبةعلى"وفدبسامابنانمنبالنثيايذكرهماقبول

بلدهعنئزوحه)الذخيرة(مقدمةفيبامابنعبارةوتؤكدامأ)14(.494ء/..ا

صدرعنالايصدرلمالكتابهذاانتعالىاللهوعم":يقولاذ،اليهاالرومدخولعد

،الغربقاصية،شنزلنمنكانلانتباذ!....الذكاءخامدوفكر،الاْحناءمكلوم

الظاهرعلىوأقوالتلاد،الطريفاستنفدانبعد،السربمروع،الغربمفلول

هنالكغنيناوقدكناالاْقليم.ذلكعقرنيعلينا،الرومطوائفتواترالنفاد،والباطن

،البلادفيالحملبعن،العمادبمذخورواج!رألا،الامحمسابسؤعن،الاناببكرم

حمصفوصلتُ....لنامليلاالقطاتُركولو،النظامذلكالرومُعلينانزانالى

سنواتٍبهافتغرَّبتُ....التياعااكثرهاوذهب،شاعاتقطعتقدبنفبم،اشبيليةأ

((10)000ْالزادبفضلةإلاَّتبلغَولا،الانفرادالاانسَولا...الغمامةظلمنهاأتبوأ

واشبيلية،قرطبةونجاصة،الاْندل!حواضربينالتنقلفياخذبسامابنانويبدو

ابندأبانهيصرحفهو.التصنيفاثناءوفيدبوانه،تصنيففيويشرعَيستقرانقبل

عمليةُاستغرقتوقد.()16(م0011)واربعماثةوتسعينثلاثسنةترطبةفيالتصنيف

،الكتابتضاعيففياليهاويشيريتناولهاالتيالأحداثمنيُستدلكما،سنواتالجمع

فيالرومأيديمنبلنسيةمزدليمحمدابالمرابطيوالقائدالأميراسزدادالىيشيرمثلا!و

)ال!يدرذريقتملكهاانبعدم)79(2011يوليويونيو-59418ء/91شةرمضان

Mioاص!Campeador)الكنبطور Cid)فغفيرقعةٍمنويقب!،()18سنواتسبع

.228الأندليافكرداريخ:بال!يا(14)

.02-91ص1/؟ال!عروأ:بامابن()15

3/2654المصدرنفى()11 o.

.101ص31/المصدرنن!()17

(IA)402-302أ!ل:الخطبابن890ص3/1المصدرنفى.
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(.1Aالقيروافي)شرفابنجعفرالفضلأ!للاْديببلنشة

بعبارةتبوعاالأميراسمَبامابنيذكر،تاضقينبنيوسفالملصيناميرذكروعد

)21(.اماء/60..هعامفيتاثفينبنيوسفوفاةولماكانت2(،()ْالله)رحمه

يوردكما.آنذاك)النخيرة(تأليفعلىعاكازالمابامكانابنانعلىيدلذلكفان

يخهابيبوآخر،التاريخيةالجبارعبدطالبأقالأديبلأرجوزةالكاملَالنمىبسامابنُ

هو.والبيت.ابيهوفاةبعدالاْمريوسفبنعليولايةإلىيثير

يقتق)22(.ابيهحكمَمهتدياَيوصفبنُعلىولميثم

الأندلس،ثرقكبإركتابمن،الخصالأ!بناللهعبدأ!الكاتبذكروعند

سنةشهورفيالمحموعهذامنالنسخةهذهلتحريرانفردتقداكنتُ:بسامابنيقول

تزويدهراجيافخاطبه،1(م0111سنةاواثلاو9011سنةاواخرأوخصطئةثلاث

.)23(لإشبيلبةالخصالادابناجتيازاثناءنثرهمنبئذج

ناوكاد،م3940011ء/سنة(الذخيرة)تصنيففيبدأبامابنفانوهكذا

مقدمةوفي.م0111اوائلاو9011اواخر305ء/ثهورصنةفيالتاليفمنيفرغَ

ذا،شنزلنرأصهمسقطمخريرفيالكبيروأملهنطلعهعنبامابنيعبر،(الذخيرة)

!أبنسيرالأميرالكبيرالمرابطيالقاثديدعلىبلدهتحريرقربَي!شثرُكاذولعله-يقول

ولما5(-باحمهكانالتأليفَ)ولعلأالأندلسوكرباضبيليةعلىالوالى،اللمتوفيبكر

مدرجا،التاْميللسبيلووجدت،القريبالفرجريحوتن!ت.المهيبصوتحمعتُ

حكه،علىالكتاببهذاالمقدسةَحضرتَهطالعتُ،مخرجاالخمولربقةمنلياللهوجعل

)91(

)02(

)21(

)22(

(yr)

.868ص32/اللىضرا:بامبنا

.39ص31/المصدرننى

:زرعا!ابن4/450الملربابيان:طاريابن670اطل:3الامجهولمؤلف

.؟.IOا!طالوكل

.449ص1/2اللىضر6:بسامابن

-VAAص3/2المصدرنفى VAV.
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..،)"2(..عهدهبكرماليهتوسلا،بمجدهمستدلا،واحمهبستمطرزا

بكرا!بنالاْميرسيريدعلىتمقدشنزلنفغإن(القرطاسروض)صاحبُيقول

الحوليةوقاخذلكوتؤيد.2()ْم1111مايومنتصف405ء/شةالقعدةذىشهرفي

Elاءonimbricense)المماة Cronicon Lusitano y)فى

)26(.م1111عاممنمايوشهرفيتمقدشنزلنعلىسيرالأميراستيلاءباْنتفيد

مدينةَالمرابطونيسزدانقبل(الذخيرة)تأليفمنفرغقدبسامابنانفيثكولا

حماأضارلكان،اسنردادهاعقبالكتابتصنيفمنفرغانهلواذ،وئيفبةشنتربن

ايةنجدلاولكننا،الصبربفارغاليهويصبويتزمبهماكانوهو،اليهاوعودتهبلدهتحريرإلى

.()الذخبرةنيذلكإلىاضارة

)24(

)25(

)26(

بوعفالملبناميرأخيهرابنُتاضفينبنبكرا!بنالاْميرسير210عىا/لأالمصدرنفى

واصها،الملصينايرانجسابنة95(وزوجعحه)الحللابناو141()المعبناشفنابن

خاضهاالتىالمعاركفيبارزبدوروقام،اللتونيينالقادةكبارمنسيرالاْميروقدكان.حواه

وضةفيالكبيرانتصارهمالم!لينإحرازفيبدورهاضيدوقد،والأندلىالمضبفيالمرابطون

تاضفينبنيوصفالملحينابرعَ!دَبكرأبىبنالأمبرعبروإلى.(مء/8601)947الزلأقة

الأظىبنالمتوكلبعدهومن،(م)484ء/1901اضبيليةصاحبعادبنالمنمدخلع

شةربثهرفياضبببةعلىواياعبنوفدم(.)487ء/4901بطبوسصاحب

علالميةواقهانإلىعاطوعئرينلاثنينالمنصببهذاواحنظ،م1901ء/س!مبر484

70553I/امحولر-نوفبرضةالأولىجمادىضهرفياضبييةمنمقربة Iعنوضلا.ما

واليه،الأندلىكربكافةفيالمرابطينقىاتقيادةَتثملالاْ%سيرولايةكانت،اضيية

الاْندلى.منالجابهذافيالرومتقدمدونالحيلولةفيحدكبيرإلىالفضليعود

جملةفيسيرالاْسيريدعلىالأندلسغربفيتحققتالتىالفتوحاتزرعأ!إبنويوجز

،وبطليوس،بكرضترلنأ!بنصيرالأميرخ!ح405سنةاوفي:يقولاذ،واحدة

)عن.منها،الفعدةضهرذيفيوذلك،الغرببلادوجمغوالأث!بونة،ويابورة،وبرتقال

بعدها.وما017173،ال!انبلقين:بناللهعدانظربكر،أ!بنصيرالأمير

مجهولصلفبعدها.وما5614المكلبابإن:عذارىإبن141.المعب:المراكثي

وما501،بعدهاوما001اهرطامىروض:زرعأدابن950الموثبلأاطل:3الا

.بحدما(

..؟ها!طاصروفد:زر!اادابن

del:فا!أ!(aالمبيدال C597م!ا ! s a.
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عشرقرابةَ(الذخيرة)تصنيففياستغرقبسامابنإنالقولُيمكتافانه،ذلكوعلى

،م10111هـ305سنةمنهوفرغم0011هـ/394سنةالتأليففيشرعاذ،سنرات

فرغانبعد،م1111منتصفهـ/405سنةأواخرفيالرومقبضعةمنغريرُشنتربنوتم

تقدير.اكزعلىونيفبنةكنابهتصنيفمنب!امابنُ

داالأديبعنالحديثعندولكنه،بسامابنمولدتاريخَتذكرلاالزاجمانكنبَ

نظمَهعليوأملى،وشافهتهلقيتهمناحد)هو:يقولالبلنسيالدودينبناحمدجعفر

840أوسبعينسغصنةبالأشبونةونثرَه / AVY)27(5،آنذاككانبامابنَولعل.ام

تأليفنيثرعحيماالأربعينيناهزكانفانهذلكوعلى،عمرهمنالعثرين!فوفي

بسامابنقىلُذلكيؤيدومما.التاليفمننراغهعندالخمسينيناهزوكان،()الذخيرة

ونشاط،فلقدوضب،ذلقدصعبِبينجمعتُهفإنما!:()الذخيرةمقدمةفينفسِه

.إ)28(فاستقلُودعوشباب،قلقد

-053901ء/4-486)عاماعشرَثمانيةَالرومايديفيشنزلنمدينةُخملتْلقد

عاملينالىيرجعالنصارىايدممطمنللمدينةالم!لميناستردادتاْخرَولعل.(

ولها،جلىاالعلوكثيرِكاليجبلىعلى"،الحميرييقولكما،لوقوعها،المدينةمناعةأولهما

انشغالفهو،والاْهمالثافيالعاملاما0إ)92(لهاسورَولاعظيمةحافةابقبلةجهةمن

كانحيث،الأندلسضرقفيالرومبجهادضزلناع!زدادَسبقتالتيالفزةفيالمرابطين

Elم!مكمor)الكنبطوراليدظهرقد Cam)سنواتسبعزهاءبنةعلىواستحوذ،

استولىثم.سلنكانبنمزدلىمحمدابوالاْميرالمرابطيالقائدُوفاتهبعدعلجهااستولىانالى

،النصارىمعتواطثهبببهودابنالملكعبدصحاحبهايدمنسرقطةعلىاثرابطون

واصلثم.3(()ْم0111)305ء/المرابطينواستدعائهمذلكالمدينةاهلوانكار

هـ/105سنةأقليثىوقعةفيالقشتاليينعلىانتصارأكبيرافاْحرزوا،جهادهمالمرابطون

.307ص3/2ال!ضر6:بسامابن(27)

2()A15ص11/المصدرننس.

.(ثنزلن)مادة346المطاراروض:الحمري)92(

:175أ!ل:الحطبابن03()
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مجريطذلكبعدالمرابطونواسترد.إ)31(وجليلهاالوقاخغرمنوهي9،م8011

أرسل،المظفرةالغزواتهذهوبعد.!ذاتهاطليطلةمدينةوحاصروا،الحجارةووادكما

ماجملةنيفاسزد،الأندلسغربإلىبكراربنصيرقائدهيوسفبنعليالم!لمينامير

.شنترلن)32(مدينةَالروممناسزد

بعدشنزلنرأسهمسقطالىفرحابالعودةبادرتدبسامابنيكونلاانجداويُستبعد

سنةحوالميفيبسامابنوفاةوكانت)الذخيرة(.تصنيفمنفرغانبعدتحريرها،

تسقطَانل!ثزلنفيهاقارالتيالنةوهي،اما-148ا542/47-541ء

نيعليهمالموحدينبقيامالأندلسىعنالمرابطونشُغلجنماالنصارىايديفيثانية

وهل؟رأسهمسقطفيبامابنوفاةُفهلكانت.نصيرالنفهاشنزلنتَجِدْفم،المغرب

.؟)33(علهاالنصارىاستيلاءَقبلذلككان

)32(

)33(

.301ا!مرطاسروض:زرعا!ابن60الجاننطم:القطانابن

معهدمحبدة،الموحدينإلىالمرابطبنشالاتقالفزةعنباشةLyo-t-4;:مزن!حين

1مجلد،الإصلايةاللراعات ( r)801حمامدربد،5591لنة.

يعرفالذي،الأولأفينوبرتفالصاحباتهز،م1147سةهـ/ربغ541سةأواخرفي

فيالموحدينانثالفرعةَ،(Henriquesهزلق)ابنالريقابن3باالعريةالمصادرفي

،انصارىهجماتمنالمريةانفاذذلكبعدومحاولغمالمرابطينابديمناشيبةعلىالاصيلاء

بماعدةم1147مارس541ء/15ضةشوال01فْيغدرأعيهاواضرلىضنترلنفهاجم

بعدمراكث!مدينةعلالموحدوناضولى،الهرنفىحط+(وفيTemplars)الداويةفرطن

ليفرسر)انظر.المرابطينامبراطوريةعلىالقضاءبذلكواتموا،ضهورتحةدامحصار

(Livermore):للربغالجمديدلاريخ(ANew History of Portugal)،

r-56ص ev.
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والمرابمبالمصالرفبت

عربية:ومراجععصادرأ-

.6391القاهرة،سنىحين!ق،انجزالاهاظة:الأبارابن

.Wlأبالة،تورنبرجعيق،ا!طامىروكل:الفامحيزرعا!ابن

احان!بق،(مجلداتثمايخة)اقاماريعة،افي6اهلمحاعنقال!ضر6:الثنز!بامابن

.ماء/59r7591ليا-نونسللكابالريةرul،عباس

.5591القامرة،انجز،الملة؟بثكوالابن

القاهرة،بروثنال-لثى.!!ق،(اللهعدلأصر)طكراتاليان:اللهعبد،بلقينابن

5591.

.5691بروت،-بروثناللى.!!ق،لأ*ما!ل:الدبنلان،ا!بابن

.05491وزببهالأبباريابراهبم!ق،المهربامل!طرمنالمطرب:دحبةابن

.535591-اكهرة،ضبضوني!يق،انهجز،المكلبطيفيالمُزب:سيدابخا

.679؟بروت،عاساحان!ق،الرابمالجز،المكُلباييان:المراكثيعذارىابن

.6591تطران،مكيمحلمحمود!ق،ا!نلطم:القطانابن

.559Iالقاهرة،مؤنىحينترجصة،يلأندلياككر!ريخ:ج!الثأ!فل،بال!يا

.7591بورت،عباساحان!يق،المطاراروكل:المنمعدابن،الحميري

المرزوفيعمدتحنبن،)1(المضبضعرا.شم،ا!ر6وجريدا!رعريدأ:الإعنهافيالطد

ا.Aviتونى،لزبل!

الىومحمدالرلانصيدعمد!بق،الملرباجمارطيصؤالمعُببِ:الواحدعبد،المراكي

.9،91القاهرة،العلس

بروت،عاساحانمحبن،ال!فيالقم،اظصالفر،والكلةال!يل:عمد،المراكُي

6591.

.6891بورت،صليةؤالملمون:ماريومارينو،مورينر

.3691الرداط،علوش.س.اعيق،الموشةالكُل:الاصمجمولمؤلف

)سةالثاكاطد،الموحدبنإلىالمرابطينمنالانخالفؤعنساجةنصوص:حين،مؤنى

جمدربد.يلإصلابالدراطتحمدمحبمةكا(5591
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أجمن!ة-مرابمب

Cattenoz, .H ..G Tables de Concordance des Eres Chretienne et

5491.Hegirienne, Rabat

7191.Islam (New Edition), Vol. III, Leiden- LondonلمهEncyclopaedia

Livermore, .H ,.V A New History of Portugal, Cambridge University
7691.Press

9691,Madridفى،.R Menendez, La Espa ! del C44أ!كا

إ

!حس!!!؟عر!+يرم

م!ببه

ببن
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البُحانِس!الملكعبدمروانأبوالشيخ

م(926/1هـ667)ت

كعابخلالمنوكراماتهسيربئ:اْندلس!صوفي

(المغربببلادالمغزب)تحفة

القشتاليأحمدالعباساْدالفقيهورفبقهلتلمبذه

منلهلمن،المغربببلادالمغزب)تحفةمحمابمخطوط7491ُعاممدريدفينُشر

وفيه،القثتالمطابراهيمبنأحمدتألبفمنوهو،(مروانأيالث!يخكراماتنيالإخوان

الملكعبدمروانألما،الأندليالصوفيوقريبهشيخهوكراماتِسيرةَيستعرض

-/6679126شةالمتوفى،اليُحانِسي Aالبحثهذانيوسناول.سبتةبمدينة

فيومجاهدأصوفياَالأندليالشيخهذاعنفكرةَيعطيالذي،الكتابهذامحتويات

الأندلسفيالتصوفحركةعنبلمحةِللبحثنمهدأنالمنابمنولعل.الإسلامسبيل

القرنفيالأندلسفيالسائدةالاْوضاععنبكلمةِثم،مروانأدالشيخعهدإلى

.للميلادعشرَالثالثَاالسابم

:المبلاديعشر/الثالثالصابمالقرننهايةإلىالآندلسفيالموفيةاكركة

أمراء!دعلىالأندل!فيالائدَالمذهبَكانالمالكيالشيالمذبَأنالمعلوممن

لأسباب،البلادفيالمذاهببنعددالسماحوعدمترسيخهعلىحرصواالذين،أميةبني

الفالذممط،فالمقدصى.إحداهاكانتالعباسيينالخلفاءومعاداةَالسياسةَلعل،عديدة

الأندلسأهلعنيروي،الميلادىالعاشر/الرابمالقرنأواخرفي(التقاسيمأحن)كنابه
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،نفوهشافعيأوحنفيِظهرواعلىفإنْ،مالكوموطأاللهإلاكتابَنعرفُ"لاقولَهم

خانقاتوجودَالمقدييينقكما.)1(أقتلوهربماو!وماشيعيأومعتزليعلىعزواوإن

مثائخبعضُصنَّفهكتابٍفيوترأت9ُ:يقولإذ،زمنهإلىوالأندل!المغربفي(زوايا)

.")2(واحدةولا،واللهلا:ضلتُ،لهمخانقاةسبعَمائةبالمنربأنبنيابورالكرام!ة

.)تمسرةبنِاللهعبدبنمحمدَكانوالنصوفبالزهداشتهرأندليِأولَإن

ويذكر.اللهلدينالناصرالثاكالرحمقعبدترطبةخليفةعهدعلى،(م931319/

،القدْر،أبالاشطاعةيقول،الاعتزالبمذهبمعرودتمسرةابنأنالأندل!مؤرخو

؟القرآنمنكثيرفيالتأويلومحرف،الشفاعةأحاديثوضعفِ،والوعدالوعدوانفاذ

نيالجدلوأكزوا،القرآننجلْققالواوأتباعهمرةابنأنالقرطىحئانابنُيذكركما

)وهوالرازىعننقلاَ-حيانابنويقول.)3(العامةعنبالاعتزالوقالوا،اللهآيات

مسرةابنَ(-إنبتحفظروايتهإلىيُنظرأنينبغيذلكوعلى،البلاطمؤرخيمن

المعيشة،نيوالتثظف،الزيفيالتقشفمنأظهورهبماالعوام"اختدعواوأتباعه

ضلَّتْعصابةَبفعلهمِاسمالواحتى،البعيدةالاْطرافبسكنىلبدعتهمواستزوا

...فتعاظمهصحتهوعلمَعنهقحص،المؤمنينأميرَبلغذلكوان...بضلالتهم

والبسطِوإخافتها،لهاوالتحري،الطائفةهذهبتتبعمدينتهأحكاممتولىوزيرهإلىفأوص

،اضطهادمنمسرةابنُلهنعرضلماونتيجةً.إ)"(منهاعُزعيهامنعلىوالقبضِ،عليها

ينتابونهوأصحابُهدعانُهفظل،قرطبةقرىيعضضيعنَهواستوطن،الناسعنانتبذ

والإخافةُالمَرَّيةالفرقةلهذهالطلبُوتمادى.()ْعنهوياْخذونعليهويتكررون،بمكانه

.)6(اللهلدينالناصرأيامبقيةَفتنغمنالناسوتخويفُلهم

)؟(

)2(

(r)

4()

0()

6()

236.صالنقامبمأحن:المفدسي

.238صالابقالمصدر

.27-521،27/المقبَس:حيانابن

.25صالابقالمصدر

.02صال!ابقالمصدر

.03صالابقالمصدر
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نأإلأ،وتلاميذهمسرةابنيدعلىقصيرةَفزةازدهرتالتصوفحركةأنومعِ

ذلك،ومع.قرطةفيالقائمةالسلطةمعاداةبسببعلناَالظهورمنسَمكنلمالصويخة

وأوائلالرابمالقرنفيقرطبةالعاص!ةوفيبَخانةفيمراكرُمصرةابنتلاميذلبحضكان

الميلادلرر.عشرالحاديالقرنوأوائل،العاشر/القرنالخامسالقرن

المرابطينعهدعلىألمرئةفيظهرت،الميلاديعضر/الحادممطالخاصالقرنأواخروفي

(م5371141/)تالصنهاجيالريفبنأحمدالحباسأبورأسهاعلىصوفيةحركة

نأويبدو.(حالياالبرتغال)جنوبالغربإقليموفيوغرناطةاشبيليةفيأتباعلهكانالذي

العريفابنُفاسندعي،سياشةآثارمنالحركةُعليهتنطويقدمافيارتابواالمرابطينولاةَ

أحدواصتطاع.فيهاوتُوفيامراكُشالعاصةإلىبرْجانبنالحكمأبوإشيليةفيومؤيدُه

بغرببشلبرباطهفيمربديهرأسعلىينئزيان،قَيابنوهو،العريفابنتلاميذ

وأن،علجمالموحدينبقيامانثغالهمفرصةَمتهزاَ،المرابطينأيامٍأواخرفيالأندلس

عثرصنوات.منمخواسشقلأزعيايصبح

عاضواالمنربصومئيأنكباروبلاحظ،التصوفحركةُقويت،الموحدينأياموفي

أدماالكبيربجايةزاهدبتاْثبرالحركةازدهرتعهدهمفق.)7(الموحدينعهدفيتقريباَكلهم

495I/صنةتوفيالذيمدبنبوصيدىالحسينبنشعبمدين I AAوفيتل!انفيم(

/الثافيالادسالقرنفيمنازعدونالصوفيةضيخَوكان.(ضريحهيقعبقركاالحبادقرية

مَشيشبناللامعبدتلحيذهبفضلمدينأبىطريقةُبقيتوقد.الميلاديعشر

الطربقةصاحبالشاذليعليأبوالحسنشيشابنتلاميذوأبرز،(م625/1228)ت

مروانأباالثيخأنبلاثيوسآسينالمعروفالإسبافيالمستثرقذكروقد.الثاذلية

ويلاحَظ.)8(عرهمقبلفيالاذلىالحسنلأ!شيخأ،مثيثىكابن،كاناليُحاني

يعتبرالذممط،سدينفابو:الاذليةالطريقةقيامفيكبيرةمسامةَساهمواالاْندل!يينان

كانوكذلك،اندل!يأصلىمن،الطريقةلهذه،الافلىالح!نأ!مع،مزصسأأحيانا

(V)

8()

134..Julien,p

.8ص(المغزب)!ةلكتابا!قمقدمة
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الذيم(686/1287)تالمر!ىأحمدالعباسأبوالشاذلىتلميذُاندلصيأصلمن

.)9(ا!صبهدريةقيوسجدرباطباحمهءأنثي

الدينعي،فيهواستقرواالمشرققصدواالذينالأندلسيينالصوفيةشيوخكبارومن

0124/شةدمئقفي)المتوفىالر!ابنُ n"11،)اليهيُث!اروالذيم

اعظممنيعدوهوالأكبر،بالثيخالمعروف،عرلما)ْا(أحيانا-!ا-بابن

الريماابنُالف،دمثقوفي.)؟ا(مسرةابنبأفكمارتأثروقد،الاسلامفيالصوفيين

ابنُعر!ممَنْنتعرضُعندما05مؤلفاتهأعظممنيُعَاالذي(المكيَة)الفتوحاتِكتابَ

الذيالأوجَبوضوحنتبثن،الصوفيةالطرقفيأصحابأوروحيينشيوخمنالرل!

تراجمَ(القدس)رسالةفينفسُهالعروابنُويذكر.الأئدل!فيالتصوفُإليهوصل

شتْىمنأندليونهؤلاءمنوالكثيرُ،الروحيينشيوخهمنضيخاَوخمسينخصة

كلهاالمناقضةَتناقضالأندلسيةللحياهصورةتعطينامجموعهافيالتراجمُوهذه.الطبقات

الحقئالردابنأستاذأنإلأ.)12("وتهتئرفحشِمنقزمانإبنأزجالُعليناتعرضهما

.)13(الأمواتأرواحَيناجي،القبوربينطويلةَاياماَبنفسهينعزلنكان،الاعتكافكان

مروانأدلشيخنامعاصروهو،شعينبنُالحقعبذالربىابنتلاميذومن

مثلَهودرَس،الأندلسبثرقمُرسيةأبناءمن،الريماكابن،شعينوابن.اليُحان!ى

سقوطبعدحَدَثَذلك-لعلسبتةإلىانتقلثم،اشبيليةفيوالحديثالقرآنعلومَ

محظُمهاجماعةرأسجتةوفي-النصارىأيدىفيالأندل!فيالكبرىالمسلمينحواضر

وقد.()البعينيةباصمويُرفىنالبلادَعويونكانوا،العباداتأصحابالفقراءمن

ملابصهم،بسبب(وأتباعه)تلامبذهومُريديهسبعينابنعلىالفقهاءضيظةُثارت

وفيها،مكةفيوجاورالججإلىسبعينابنُخرجوقد.)"ا(ومذهبهِم،معيثت!هموطريقةِ

9()

)01(

)11(

(1)Y

13()

(1)t

.144.Trimingham,.p .94 Watt, p

"2،!8.1ا.".707

.143صلاندليامكرداريخ:بال!يا

.385صالابقالمصدر

.372صال!ابقالمصدر

.387صالابقالمصدر
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توفي)آش!الواديالثزيالحسنأبودَلمذسبعينابنوعلى.م966/9126سنةتوفي

فيالإنتشارواصةَظثتْمؤشحاتِائفالذي(م668/9126سنةدمياطقرب

.)01(هذايومناإلى،الاذليةحضرات

:المبلاديعضر/الثالثالسابمالقرنفيالأندلسفيالوفع

فيالنصارىأيديعلىالأندلىفيبالموحدينلحفتْالنىالساحقةُافزيمةُلقدكانت

Las)العِقابوقعة Navas de Tolosa)ايذاناَم/9011212سنة

يلبثلم،الساحةمنالموحدينوبانسحاب.الأندلسفيالإسلاميللوجودالنهايةببداية

منماوقتِنيتمكنالذيهودابنُأهمهم،وهناكهنامستقلونأندلسيونامراءُظهرأن

ضمنَ(القرطاس)روضصاحبُيقولوكماوجنوبِهاالأندلسثرقمعظمعلىالسيطرة

،الخضراءوالجزيرةَ،طارقأجبلالفتحجبلَهودابنُِملك111سنةأحداث

يواجهواأنالاَنالأندليينعلىوكان.")16(نهْيولاأمرٌبالأندلسللموحدينتئقَولم

يُضفيَلكيبغدادفيالعباصيللخليفةولاءههودابنأعلنوقد.بمفردهمالنصارى

علالدفينالاْندلصيينحقدفيتكنُكانتالحقيقيةتوتهأنإلأ،سلطانهعلىالشرعيةَ

لهم.ومقتهِمالموحدين

فازداد،(م0123)الثالثفرناندوبزعامةوليونتشتالةاتحدت،الأثناءهذهوفي

علىهجماتِهالثالثفرناندوركروفد.هزيمةمناكثرَهودبابنوأوقعواقوةبذلكالنصارى

ابنيوصفبنعمدِاللطانعلىومنافسِههودابنبينالمنازعاتمتغلاَالأندلسمَوصْطة

وترطبةج!انعلىملكأنفسهنصبقدالأحمروكانبالأحر.الملقبنصر

يمقتونه،كانواو)شبيليةقرطبةأهلأنإلأ،اشبيليةعلىواستولىم()2-1233

سنةإلىالآندلسيينالأمرلنهذينبينالصراعُوتمادى.هودابنَواستدعوافطردوه

عاصمةَواتخذهاغرناطةعلىاستولىنصرقدابنُوكان.هودابنُاغتيلجنما،م1238

وكان.نصربنيأوالأحمرببنيالمعروفةِالحاكمةِاصرتهامؤسسوهو،م1235سنةله

)15(

)16(

47..Trimingham,p

.275صالؤطاسروض:الفاحمطزرعأل!ابن
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ونصَّتْبللا،بمملكتهللاحمفاظالثاكفرناندومداراةإلىمضطرأهذانصرِابنُ

جهبوأن،سنويةضريبةثتالةلصاحبنصرابن2ُيدأنعلىبينهماالمعقودةُالمعاهدةُ

لقرطبةالنصارىحصارأثناءفعلَ-كاالمسلمينضدَّحتىحروبهفيالطلبعندلمساعدته

.)17(وإشبيلية

وحواضرهمالمسلمينقواعدُتهاوتْ،الأندلستاريغمنالعصيبةالفترةهذهفي

بلنسيةم(،)633/1236قرطبة:النصارىأيديفيتِباعاًالكبرى

هذهوفي.(م?)'t1'/nfوإشبيية،(م\rt1/1tr)جيان،(م)636/1238

يُحانسقريةإلىاليُحاني-نسبةَمروانأبوشيخناعاش،الموشةالفزة

(5 hanes)ِجبلَالعربُيسميها)التيسيرانبفادهلجبالالثرقيةالسفوحعلىالواتعة

ولا.غرناطةمملكةِضمنَأنهاكانتأى،ألمريَّةمدينةَلَغوكانت،(الثلججبلَأوشُثير

فغاليأثبرذاكانالنصارىأيديفيالأندلسفيالكبرىالإصلامقواعدِسقوطأنفيشك

يلاحِظإذ،التصوف-طريقَالصبامرحلةفيبَعْدُوهو-مروانأدالثغانتهاجعلى

Iالتاريخفيالباحثُ فيتظهرمماكانتأكثرَوالتصوفوالنُسكالزهدحركاتِأنلأندل!ى

الأخطارأمامالإسلامأرضعنالدفاععنالحاكمةُالسلطةُفيهاتعجزكانتالتيالفزاتِ

وأ،الفسادفيهاوينتشرالاجماعيةالاْحوالُفيهاتسؤكانتالتيالفتراتفيأو،الخارجبة

سنر!وكما.وتجؤرهمواللاطينالولاةظلممنالناسُفيهايعانيكانالتيالفزاتفي

الزهدعلىقائمةَانطوائيةًسلبيةصوفيةَتكنلمصوفيتهفان،مروانأ!للشيخبالنسبة

ضدجهاديأطابعاًوكذلكزهديأطابعاَواحدآنفياتخذتبل،فحسبوالتضك

.الخصوصوجهعلىالأندلسفيوبالمسلمينالإسلامبدارالمُحدقةِالأخطار

:(المفربببلادالمغترب)!ةكعاب

مخطوطةِعن7491عاممدريدفيمرةلأول(المغربببلادالمغزب)تحفةنُثركتابُ

لاجرانخادىفرناندولهوقدمحققهوتد،بباريسالوطيةالمكتبةفيفريدةِ

(Fernandode la Granja)العباسأبيالفقةتأليفمنوالكنابُ؟

(Loma،*,141.pp.144 (IV
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فيلهوريخقأ،مروانأرللشيخوقريباَتلميذاَكانالذى،القثتالىإبراهيمبنأحمد

إلىنبة،اليُحانِ!يالملكعبدمروانأبىالث!يخكراماتحولالكتابُويدور.أسفاره

غرناطة.ثرقيَّ،حالياَألمرئةبولايةOhanesيُحانِسبلدة

،مصادرأربحةِفياليُحانِ!يمروانأبىالثيخوإلىالكنابإلىإشاراتَوردتْوقد

الزمني:ترتيجاحسبهي

القرنأوائلالادصى،)الحقلعبدا!يف(ركرصُاءفيالثريف)المصِد-محمابا

الأندل!يوهو،مروانأبىللثيخترجمةوفيه،(الميلاديعثر/الراجالثامن

ألطاستقرارإلىيرجعذلكولعل،الريف!لحاءبينالمؤلفيذكرهالذيالوحيد

فيها.ووفاتهحياتهمنالأخيرةالسنواتفيسبتةفيمروان

الذىالأنصاريالملكعبدبنالقايمبنمحمدتأليفالأخباط)اضار2-كناب

يقول.الميلاديع!ثر/الخاصالتاسعالقرنفيالإسلاميةصبتهلمدينةفييؤرخ

الشهيرالوليقبرُ،الاْولىالمقبز،السودانأحجاربمقبرةمَنْ"وأشهر:الأنصاري

مثهورضريحُ،اليُحانِيالملكعبدمروانأ!والمكاشفاتالكراماتصاحبِ

.النورا)18(منهويَصعدُ

الصالحالغتوفى،أوسنمائةوستينسبعسنة"فيأنهالفاصيزرعأدابنويذكر3-

.")91(صبتةبمدينة،احمهير!عأهكذاالوجانىمروانأبو

t-َالذينالأندلشينعنكلامهمعرضفيا!ب؟)نمحفيذَكَرالمفريفإنوأخيرا

،،القربةاصميرصمأهكذابجانسإلى"نسبةمروانأباالشيخَالمثرقإلىرحلوا

السابعة.الماثةأواسطلي-تعالىاللهرحمه-وكان..آشواديترىمنقرية

فيالفتالىالأزدىيحىبنابراهيمبنأحمدالعباسأبوالفقيهذكرهوقد

الدنيا،فيوزهِدوا،وعلنأسراَللمولىلتنقادأنفسَهمراضوا:فيهوقال...تأليفه

لهدينهمفيناجاهدوااوالذينتحالىاللهلقولوانتدبوا،لناولامعنايقرلوافلر

.سبلنا")02(

(IA)151صلأنجاراضاركاب:الأنصارى.

353.صا!طاسروكل:الفامحين!عأدابن)91(

.3/443الطبنفح:المزى02()
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حذثبقلىماكانالمؤلفُفيهيرو!ط،الكعابفصولأطولهو،بفصلىالكنابُيبدأ

بدونوالتففالزهدحياةفيوشروعه،سنهحداثةفياللهإلىتوبئعنمروانأبوالشيخُ

شهدهاالتىمروانأيالغأطلمنطويلةط!لةَالمؤلفُيسردثم،شيخأيوصاطة

كلطالأعالُهذهوتُظهر.وأقربائهأصدقائهعننقدهاأو،منهحمحهاأو،بنفهالمؤدفُ

صنععلىوقدراتِه،نفسهشهواتعلىوتغلبَه،اللهعلىوتوكلَهوزهده،فضائلَه

ثغورعنالجهادفيالفعالةِمروانأ!ماركةعنالكتابفيالمؤلفُيحدثنا.كماالمعجزات

توجههعنثم،لهماالرومحصارأثناءوأضبيليةقرطبةعنالدفاعفيمثاركتهوعن،غرناطة

.)21(الأندلسبلادفيوالجهادللفزوالقبائللإستنفارمراكُشمدينةإلى

بمثابةصو،مروانأيضخصيةحوليزيهر(المغربببلادالمغزب)!ةكتابَإن

الدينيةالظاهرةعلىالترففييفيدناأنهإلىبالإضافة،عاديغيرإنسانليمةترجمةِ

فزةفيمروانأبوعاضلقد.ناريخهممنعصيةفزةنيبهاالاْندليينإحساسومدى

الأندل!،ضرقفيهودابنوظهورِ،الموحديندولةزوالفزةُفي،حرجةِحاحمةِ

منالمسلمينبأيديبقماكلغرناطةمملكةُوكانت،ضناطةفيالأحمربنىمملكةوقيام

.عث!ر)22(/الثاكالسابمالقرنمتتصففيمروانأ!حياةفياَلأندلسبلاد

الحجفريضةَفأدى:الإسلاميالعالمانحاءذلكقبلجابَقدمروانأبووكان

للخليفةمجلساَم064/1242عامقبلوشهد،والعراقمصرَوالثامِفيوأقام،مرتيْن

اليئُاختاروأخيرا.واثايخالفقراءمعالماعحضوربرعم،المستنصرجمفرأدالعبايى

وكانت.(م)667/8-9126الميةوافتهحيثستةمدينةفيالاستقرارَمروانأبو

ضهاويبحد،المفرببحدوةالأولالأندل!يينالنازحينالمحاز-مقصدَ-فرضةشتة

وأشبيلية.كقرطبةالكبرىالأندلستواعد

:زاهدأصوفيأاليحانسي

:فيقولالتصوفعلمعنالعارفالفقيهحديث()المقدمةفيخلدونابنيتحدث

.901-ص(المعترب)مممةلكنابا!فقمقذمة)21(

.12صال!ابقالمصدر)22(
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عندتزللمالقومهؤلاءطريقةَأنواصله،المفةفيالحادئةالشرعيةالعلوممنالعم"هذا

وأصلُها،والهدايةالحقطريقةَبعدَهمومَنْوالتابعينالصحابةمنوكبارهاالأمةصلف

وزينتها،الدنيازخرفعنوالإعراضُ،تعالىاللهإلىوالانقطاعالعبادةعلىالعكوفُ

.للعبادةالخلوةفيالخلقعنوالانفرادُ،وجاهوماللذةا!مهورُمنعليهيُقبلفياوالزهدُ

وماالثافيالقرننيالدنياعلىالإقبالثافما.وال!لفالصحابةفيعاما!ذلكوكان

الصويخةباسمالعبادةعلىالمقبلوناختُصَّ،الدنيامخالطةإلىالناسُوجنح،بعدَه

.)23(أوالمتصوفة

)!ةكنابمنيتبئنكااليُحانيمروانألطللشغتمامأحدثماهوهذاإن

الأندلسي.الصوفيهذاكراماتمنكرامةَعثرةَواحدىماثةِعلىيحتويالذى(المغزب

بنصواحتفظْنا،مروانأيللشيخالبارزةَالصوفيةَالجوانبَتُظهرفهاستاَلخصْناوقد

معظمها.نيعباراته

0125سنةمروانأدبالشيخيومذاتانفرادهفرصةَالمؤلفُانتهز - 1 r 94 / 64 vم

فبلغت،والبَسْطالمداعبةكثيرَبطبعهكانإنهمروانأبوالثغقالهممافكان.بَدْاتهعنفأله

الغداءيأخذَأنوالدهزوجةُإليهفطب،المنزلإلىيوماعادوقد.عاماَعثرَأربعةَسنه

لهقالالحقلوفي.-ضعلعئهوابنَا(مهأخاه-وكانيزرعهوبحيثمحمد!يخه

واسنحببتُ،الجمعةبومالبومأنبعلمْلمأنهوأظن،بالحرثالبومَأمرفيعئَيإن:أخوه

عليهفعرض.سنةثلاثينمنذتفتْيو!،الجمعةصلاةُتفوتنيأنوحَرقي،عيهاردأن

وأخذ،بذلكالأخُفر.ويرجعيصليماخلال،الوقتبعضعنهيحرثَأنمروانأبو

الذ!ط،مروانألماعلىالأثرأكبرالحادثةلتلكلقدكان.الصلاةفواتخوفالجرىفي

،انقطاعدونفيهيصليوظل،المسجدإلىتوجه،المساءوفي.بعدهاالصلاةعلىأكب

أصابك،ما:لهيقولونوأترابُهاصحابُهوجاء.المنزلإلىبالعودةاقناعهوالدهيستطعولم

إليهم.يلتفتلمولكنه،الصغرحالفيبالعبادةيعيرونهوأخذوا؟عقلكفيطرأما

على،أمهعنورثهمما،وزرعهأموالهتفريقفيفاْخذ،مجاعةعامَالعامذلكوكان

الصلاةعلىمواظباً،المنزلغرفإحد!فياعتكفثم.القريةأهلمنالصعفاء

.467صاهلئمة:خلدونابنُ(23)
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اليسيرَإلاَقرأقديكنلمذاكإذإنهالشيخويقول.الحُلُميبلغلمذاكإذوهو،والعبادة

لديهوليس،الحجإلىالتوجهَقرر،بعيدمنالبحرُلهلاحوقد،أيامِوبعد.القرآنمن

الالبلدانمنبعددومرَّالبحرَفعبر.أمهميراثمنلهبقديناراكانعشراثنيسوى

المجاورين،بميماعنانعزلولكنه،المجاورةبريمالمكرمهمكةَإلىووصل،ومصرالإفرقى

فيمجاورأأعوامأربحةنحومروانأبوأمضىوقد.نسبياالرغدةِحياتهمطريقةُتَرُقْهلمإذ

شظفعلىنفسَهعوَّدوقد،عمرهمنعثرةَالئامنةَبلغقدذلكعلىفيكون،مكة

.والنومالطعاممناليسيرالنزروعلى،العيش

فيوزهدوا،وعلناسراًللمولىلتنقادنفوسهمراضوا:بقولهذلكعلىللؤلفُويعلق

لنَهدينهمفيناجاهدوااوالذينتعالىاللهلقولوانتَدبوا،لناولامعنايقولوافم،الدنيا

.أسبلنا

المثايخلازمتَولاقرأتَتكنلمأنتَ،سيدىيا؟مروانأباالثيخَالمؤل!ساْلثم

ضال.؟الطريقهذافيتقتد!كنتَفيمن،عالِممعسافرتَولا،للمثرقصفركقبل

لمطعرضإذاكنتُ:قال؟كيفةلهقلت.شيخاًباطنيمنلىاللهُأقاما:مروانأبو

.محمودوالآخرُ،مذمومأحدهُما،ذلكفيخاطرانلم!فيخطرُ،خاطر!طفينظرتأمر

منفيهعمنساْلتُ،بلدأقربإلىوصلتُفإذا،المحمودوأرتكبُالمذمومأجتتفكنت

مذموماَ،والمذمومَ،محموداَالمحمودَيذكرلمطفكان،ذلكعنفأساْله،العلماءأوالمشايخ

يقعماعلىأعتمدلم،مخالفةدونواتصالهِذلكسَاجِومع،وضنيأناللهَفأحمد

.العلماءأ)24(منحضرمَنْعنهأسألَحتىالاَنإلىالثرعيةالاْمورمننجاطري

كانالذي،العريافيجعفرأ!،الروحيينالعردابنضيرخباْحديذكرناهذاإن

تمع،أنفحسبك،التوحيدعمفيتكمإذاوكان،يحبولايكتبُلاأمياَبدويأ"

.2(أ)ْبكلمتهالوجودُويصدعُ،بهمتهالخواطرَيق!دكان

الاْمرُلوكانأنهوعن،الكراماتبوجودالصوفيةقولعنمرةًمروانأبوالث!يخوشئل

فيالناسُدون"قد:فأجاب.أوْلىبذلك،عنهماللهرضي،الصحابةلكانكذطه

(2)t9125حماالمفزبتض:الثتالمط-.

(Y D)385صالأندليا!رلأربخ:بالتا.
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فنكر...المعجزاتدلائلمنإلأالكراماتُوهل...وجمعواالصحابةكراماتِ

ابنَانيُذكرومما.0،)26(0.الأنبياءعلىالمعجزاتالأولياءكمنكرِعلىالكرامات

بالميباتواخبارِهمالقومكراماتفيالكلامُ"وأمايقولإذذلكفييؤيدهخلدون

إنكارها،إلىالعلماءبعضُمالوإنمُنكَر،غيرصحيحفأمرالكاثناتفيوتصر!م

.(V)2،الحقمنذلكفيى

لأنها،وأموالهالسلطانلولائممروانأيتجنبعنمرةمنأكثرَالمؤلفويتحاث

والأمراءللرؤماءعنهبالكتابةلهمروانأدتكليفعنوحكايابأنجاراَيروي.كماحرام

.الفقراء)28(حوائجوقضاءالمظالمرءفي

منمجيئهكد،مروانألطعلىترِدُكانتالتيالخلقمنالأفواجعنالمؤلفويحدثنا

أبيه.مالمنومؤنهم،الكلنجدمةقائممروانوأبو،آخرونويردُترميرحل،المشرق

مباحاَوكان،والأرزاقالفواكهكثيرُبالغرسيُعرفبيحاذىموضعلاْييهوكان

أبووكان.وأقلوأكثرَ،يومكلفيرجلألخصينشاءواكيففيهيتصرفون،للواردين

الزادفكزةمعالطحاممنالواردينيكقتاللامعليهالنيلمولدي!تعدمروان

مالهميذبحفكان،بأعدادآلافعشرةعلىيزيدونالوراداولثككانلاناوالازدحام

فيردُونالبلدانمنإليهيقزبون4والفقرا،والمحترَما!تقرُفيأكل،والغغالبقرمنيكفيهم

ثمانيةَناحيةكلفيوالماعُالإطعامُفيبقى،وإمكانوبرداضةمنماكانأخصبعلى

أبوأيضاكانكذلك.انفراد،)92(علىالشيخمالمنذلككل...متواليةأيامِ

ماوعدهقطأحدعليهيدخللافكان،الريابنضيوخأحدُ،الثبمئلييوسفالحجاج

لهشبئاَيزك-لاقلَّأوالطعامُكثرَ،قفواأو-كزواالداخلينأماموعلهإلأيؤكل

.)03(البتة

علىالشرقمنورودهأولَالث!يخُورد.بهالمتضينإحزاقمروانأيكراماتومن

.27صالمفتربضة:الئتالمي)26(

.474صالم!سة:خلدونابن)27(

(YA)92.,المغزبعة:الثالى,ry.

.501،801عىالابقالمصدر)92(

.385صالأندلياككر،ربخ:بالثا03()
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منجماعةمعوهو،يومذاتسبتةممراتمنممرِعلىفر.ومجاعةغلاهعامَوكان،سبتة

وأصحابهبالشيخفصاحوا،هناككوشةفيكانواالخبازينمنجماعةضام،الفقراء

أجر،علبئالخبازينجملةفيوكان...رقابكمأغلظَما،النلاءأصلُأنتم:الفقراء

نطمالذين،منكمخيرمخنأالعبادمعتصنعونهكذا.دينكمهجناممالهمقال

إلا،الخبازونواحزقالكوشةب!النارُوقعتاللبلُفلماكان.،لناالذينوالقسئيينرهباننا

الصد،عبدابنلجامعجناثزستبا!روتينوجيء.إصلامهوحنأسمالذيالعلج

.)31(وترحمعليهمفصلى.عليهمليصليوالفقراءهورتَّبالثغكانحيث

)تحفةصاحبُقال.الأمراءعلىالمنكرَتنييرُهمروانأ!الشيخكراماتومن

منحامياَالمثرقمنوصولىأولفيكنتُ:-قالاللهرحمه-)حدثني:(المغزب

حلقة.هناكجمعاَكبيراَفرأيتُالمصفىعلىمررتُإذ،غرناطةخارجالمشجابرابطة

موافق؟فيكم!ل،عليماغئرهوأنا،منكرعلىهمإنماأولئك:معيكانلمنضلتُ

منهمواحديدمنفاْخذتُ.ذلكاغيرأنلم!بدلا:قلتُ.منكركيرعلىولعلهم:تالوا

أولثكخيلَيحبسونالذينالسؤاسُرآفيفما.لبلدأصحابىودر،اليموطلعتُعصأ

،هودبنُأبوالحسنالرئيسُوكان.بالدرجاليهمظلعتُ،عليالكصضرلوا،الفرسان

خاصتهمعهناكوأقام،عاثتهوصرف،اليومذلكنيمئزجثهقد،غرناطةصاحبُ

اَمملؤزجاجأرأيتالحلقةعلىوضتُفلما:الشيخقال.كبيرةجماعةمعالخمرثربعلى

تكسر،حتىالزجاجَذلكبالعصاوضرلتُاعمدياعليكالصلاةُ:فصحتُ.خرا

يُعيةمنالقومفيولااالفاعلابنَالفاعلَهذاخدْوا:يصيحونذلكخلالفيوهم

يُجرونوهم،لحاقيعلىاللهُأعانهمَنْولا،البلدلداخلاصرعتُثم.فياْخذفيعليالله

لي:وقالالجراويبنغبةيحىأبوغرناطةقاضجاء،بالجامعتعدتُفلما.خلقخيلَهم

كرضهعنفرددتُه،اليهأنتَتُحمَلْلمإنبالأندلسمريدِيقنلَكلأنالجاهلُذلكحَلَفَ

.01)32(0.خاطرهُسكنحتىيقالَأنيجبماذلكفيلهوقلتُ،الفا!

منحضرفيماهذااقائلاَوكراماتهمروانأ!الشيخباْخبارالحافلَكتابَهالمؤلفونجتتم

السنثة،والأفعالالرضئةالأخلاقمنلهماذكرتُولو...مروانأدالشيخكرامات

.113مماالمفزبعمة:الفتالم!)31(

.ITV-126صالابقالمصدر)32(
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الفهاءعنالاحتمالوملازمةِ،الاَثاربصحيحذلكفيوالأخذوالإيثارالملاطفةوكز

بسطه،وجميللفظهوعذوبةِ،الأمراءأيديفيف!اوالزهدللفقراءوالتواضعِ،والجُفال

فيلاْفيتُ...الحكَّامعندلجاههوبَذلِه،وقسطهبميزانهذلكمنإنسانلكلوإعطائه

(rr)أوالأقلامالأمِذةَذلك

مجاهدآً:صوفياًاليُحان!

فيفعَّالةًمثاركةَشاركبل،فحسبالعبادةإلىمنقطعأزاهداًصوفياَمروانأبويكنلم

بعد-ذاكإذالأندلسوكانت،الإسلامأرضعنذوْداً،الرومضدوالجهادالرباط

واصتولواالرومُعلبهاإذكَلَبَتاريخها،منجداًعصيب!ةَفترةً-تعافيالموحدينانحاب

بينذاتهاالاْندلسفيالقائمةَوالمنازعاتالمسلمينضعفمستغلين،الرئيسيةحواضرهاعلى

.جهادهعلىتدَللالكتابمنأمثلةيليوفيمانصر.بنوالأحمرهودابن

633/92شو22فيعليهااستيلا3قُبَيْل،قرطبةلمدبنةالرومحصارأثناء jiيونيو

شدةمنذلكيمكنهلمولكنهبهاالرلاط"برصمقرطبةيقصدمروانأبانرى،م1236

أبوعل!دخلفلما.منظوربابنبُعرفأرعنُفنىاننزىحب!إشبببةإلىفنوخه.الحصر"

هذهصلاحأنرأيتُوأنا،الأندلسبلادأهلُيعرفُكانتَ":منظورابنلهتالمروان

أبوقال.،ذلكنيعنيناثبأالأندلسأهلُيُبايغكفبايعْني.يديعلىيكونإنماالأمة

فيهفجحلتُ،يمينَهفدَّ.يمينكامدذ:بههازئاَلهقلتُ،رأيتمامنهرأيتُفما:مروان

خذوا:لطليَيهقال.الهودبهتثاءممماوذلك،الذراعمعالمِرْفَقمجمعوهو،قبطالمط

معهكانواالذينالثباب!م.وزيرهكأنهمهمواحديمينهعليوكانأالصاخالفاعلَهذا

أخرج،،الطريقأوسطللمَحخةخرجتُفلما.أحدمنهميقُمفم،فيهمفررتُبأخذى

عنقكاضربقبلبشيءبدأتُلا،الاْمرهذااللهُتغإذاواللهِ:وقال،وسئنيرأيمَه

نإفا.سبتةإلىزورقفيجازومنها،الخضراءالجزيرةإلىإشبيليةمنمروانأبووتوخه

.)"3(وصلبِهمنظورابنخبرُقتلِبلغحتىسبتةوصل

(rr)

()34

.181صالابقالمصدر

.75Iصالابقالمصدر
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الحميدةالإعلاميةالتقاليدمنإشبيليةفيثمقرطبةفيللرباطمروانأ!توجهَإن

عدالقرطيحيانفابن،إطلاقاالجهادَأحياناتعنيوالمرابَطةُ.المسلمينثغورعنللدفاع

سنةجليقيةصاحبضدالناصعرالخليفةُبماقامالتيالكبرىالغَزاةِعنحديثه

المؤرخينكباربعضويرى.)35(هالعُدوةأهلمرابطومصافهودخلَ"يقولم327/939

برزتالتى(MilitaryOrders)الص!كريةَالديريةالنظُمَانالمحدثينالإسبان

عشر/الثافيالسادسالقرنمنتصفمنابتداءأيبرلةجزيرةشبهفيالوجودح!زإلى

والقنطرة(Santiago)وسانتياجو(Calatrava)رباحقلعةللميلاد-كنظُم

(Alcantara)-الأندلسية،الثغورمناطقفيالإسلاميةللرباطاتتقلبذإلاَهيإن

أرضعنوالدفاعاللهسبيلفيوالجهادالعبادةبين!معونيخهاالمرابطونكانحيث

لدىالحسكريةالديريةالنظُمظهورقبل9إنهالمؤرخينهؤلاءاحدُيقول.الإسلام

والدفاعللعبادةالزهادُيخهايغكفكانالتىالرباطاتالملمينلدىكان،بقرونالنصارى

اصمَتحملكثيرةَأماكنَوالبرنغالإسبانيامنكلفياليومنجدفإننا،وهكذا.الحدودعن

(Rabida, Rapita)،دليلىسوىالأماكنهذهبأحماءوالبرتغاليينالإسباناحتفاظُوما

.)36(أقبلمنالاسمَهذاتحملُكانتإيعلاميةرباطاتِوجودعلى

ستغيثاَآشواديعلىنصرابنضناطةسلطانُوفدَ،م653/1255سنةوفي

مهاجمةاللطانمنفيهيطبُ،ثتالةملكمنالسلطانُتلقاهأمرمنمروانأدبالثغ

بموجب"طزَماَغرناطةسلطانُوكان.تشتالةملكخصم،برجلونةصاحبأراخمط

سلطاناجتماعوعند.ذلكمنهطبَمتىلنصزلهجبًّبأنقثتالةملكمعمعاهدته

نأ"عسى:للشيخقالفيههوالذيالمازقمنتخليصَهراجيأمروانأدبالشيخكرناطة

هووهذا...أمثالكودعا!،بدعائكإلأالوجهةَهذهأقابلُبمالمطفا،بالكفيأصنَ

لهفدعا،اللطانبكىثم."يُطمعلاخلفهفقأمرعليهطرأإن،أجمعالملمينجيشُ

دونيرجعهناكمنوأنه،بلادهآخرفييقيمَأنوامره،يتوفىممابالنجاةووعَدَهالثيخُ

قدمحبَالسلطانوكان.مروانألىالشيخبنصيحةال!لطانُفعمل.يتشقَّىأويتبأن

يغلظالكتابَللبرجلوفيالصرانيفوجه.أمرهحيثإلىتوجهقدأنهخروجهعدللنصراني

(35)

(36)

.5/433المدنبس:حئانابن

402.302,.Castr،5 pp

19..Legacyof Islam, p
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إلىيرجعبأنللسلطانالنصرافيفوخه.إليهالكنابتوجهَإ!طلاحهسببُفكان.عليهبه

وتركِ،للصؤالفةبينهماسبباالكرامةُهذهوكانت.،وعددهجَمعهفيسالمافرجع،بلده

.)+(افالفةوإضاط،المسلمينحوائجفيوالموافقةِالتنكر

للاجتماعمراكُشمدينةإلىمروانأبوالشغبهاقامزيارتيْنإلىالقثتالىويثير

ببلادللغزوالقبائلاستنفار)بر!عالحقعبدبنيعقوبيوصفأدالمرفطبال!لطان

مرسىسفنُهوحا!رت،غرناطةأراضىفيالرومملكُتوغلأنبعدالأولى،،الأندلس

أثناهالمرينيللسلطانالثايةُالزيارةُوكانت.)38(بالزُقاقالجوازَومنعت،الخضراءالجزيرة

)رجبأيضاالزيارةُهذهوكائت،الموحديالمرتضىَأياممراكُشلمدينةمحاصرنه

وحاول.الأندلسلبرالفزوشأنفيالمغرليةالقبائللاستنفارم(0661262/مايو

ا!اصرالموحديالسلطانضدالحربمواصلةعنالمرينيالسلطانَيثيأنمروانأبوالثيخ

الفتنةَ،وارغ،هنامنأقلع.الحرُمالأثهرمنثهراهذالهقاثلامراكُثىمدينةفي

.أالندامةتلحقكعليكأخافوإلأ،خيرذلكفيلكيكُن،المسلميندماءواحقِن

الشيخُيصلفلم،يومئافيال!ئيخُوسافر،يوسفأبولهفاعتذر.لحينهعلىيدَهالشيخُوجر

ثانيمراكشعلىكُل،بَلاليدفنَميتاَلحققديوسفأبالاْميرابنُاللهوعبدُإلألِسَلا

لحيتهعلىيدَهالصيخُجرلذَلك5:وقاليوسفأبوتفطنفحي!ذ.الثيخانفصالمنيوم

.I(93)تندمْوإلأترحَللمإنْ:وقال

الرومأيديفيحصنِلمهاجمةالحسنأورئيسهممعآشواديأهلُتوجْهأنوحدَث

ضوتل.الفقراءمنحضرومَنمروانأبوالشيخُوهبط،م663/1265سنةحوالي

أخذمنيشقدالحنأبوالرئيسُوكان.اللهفتحهأنإلىوليلتيْنيوميْننحوَالحصنُ

ا!لةإلىالحصنجانبمنللنزولتحرك،بذلكالرئيسهئمظما.بالإقلاع،وهئمالحصن

لهقال.للوضؤأهبطُ:قال؟أينإلى:مروانأبوالشيخلهضال،)المُعكر(

بحولالحصنَاللهُيَفتحَحتىهنامنفيُماواللهِ.هناوتتوضا،المالملكيُاقُ:الح!يخ

اليئرِجْلَوقبْلأبوالحسنالرئيسجاء،المغربعدالحصنَالمل!ونملكفلما.الله

)كم(

(rA)

9(r)

.68-96عىالمعزب!مة:القتالى

.07صالمصدرننس

.158صالمصدرنفى
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أنت.لولاالهروبعلىعزمتتدكنتُ،يدىيا5:لهوقال،فرسهعننزلأنبعد

."()ْ»لفهوالحمد،ببركتكإلأالحصنَهذااللهُفغما،واللهِ

علىألمرئةواديمن(Canjiyaz)تَنجْايرحصنأهلُقامأنحدثكا

أولفينصربنيوصفبنمحمدالسلطانبدعوةوقاموا،الرميميابنبغرناطةالم!زي

اللهعبدَابنهفوجه،وجهاتهاالمريةعلىذاكإذللروممصالحأالرميميابنُوكان.مدته

إبوالشيخُوكان.الحصنعلىللاضيلاءالروممنوعددِهاالملحينمنفارسِبأربمائة

معَلييهفمالريميبنُاللهعبدُعاهفاصتد.بلدهوأهلأقاربهجملةِفيالحصنفيمروان

ابنُيتركَأنعلىالحصنأهلُفىافق،عنهموينصرفَلطاعتهيرِجعوالأنالحصنأهل

للث!يخرجالهأحدُوقال.الحصنيدخلَأنإلأفاْر.عنهمويُقلعَوثُرِفهواليهالرميصي

سورهممنبقةلهميبقىماوالله،الخلاصعلىالمنجنيقهذا،صيديياا:مروانأد

الذىبزيتِالمنجنيقذلكيُحرقَأناللهقددضفي:الشيخلهفقال.وقتأسرعفي

يعطيَأنفيهيأمره،.وهووالدهمحابعلىالثيئَأطْلعَقدالرميميابنوكان.،يعملُه

فرصانقاثدمعفاجتمعتُ:الثيخقال.الحصنهووكدمَ،الروموالسبيَالبَ

الرومعلىالحصنأهلُلخرجَ،الروممعواختلاطكمأنتمالولا:لهوقلتُالمل!ين

فوعده.،أنف!همعنلنف!وا،عهملجانبوانحرفتمع!نهمانفصلتُمْفلو،وأفسدوهم

فرطنقاثدمعدبْرهبماالحصنأهلَمروانأبوالثيخُكلْمثم.لناحيةعنهمبالانفصال

الرومُمعهوحُرق،قالكماالمنجنيقوأحرقىا،منهموقتلواعليمالقومُفخرجَ.الملين

.)1"(خاسرأالرمي!يابنُورجع،الأخبيةفيماوان!نهبوا،قالكماعملوهالذين

!ضإبُخ!شتلألصثلاكَظفماأ

.1vصالابقالمصدر(04)

.74-75صالابقالمصدر)41(
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العرليةوالمرابمالمصالر

.ج.حميتحمين،ا!رطاسبروكلالمطربالأنبس:أحمدالعباسالفام!لةأبوزرعا!ابن

,yنبرج،.

.9791مدريد،ضالمينا.بنثر،الخامىالجز،المقبَ!:خلفبنحيانمروانأبو،حئانابن

.(تاريخبدون)القاهرة،المدئ!مة:الرحمنعبد،خلدونابن

.%VV%القاهرة،الأندل!علماء،ريخ،الفرضيابن

مجلة،بروقساللتئنثره،الأخباراضياركاب:الملكعبدبنالقاسمبنمحمد،الأنصارى

.3191الرلاط،21المجلد،هسبرس

.5591القاهرة،مؤنىحينالاسبانيةعننقله،الأندلىا!كر!ريخ:جُ!ا!آنخل،باث

!أاثغكراماتفييلإضانمنلهلمن،المفربببلادالمفترب!ة:ابراهيمبنأحمد،القثالى

.749؟مدريد،لأجرانخاديفرناندوتحميئ،مروان

.6091ليدن،الألأليممعرفةؤا!اميمأسن:أحمدبنمحمداللهعدأبو،المقدسي

عيمحمدتحيق،الثاكالجز،لرطبب)الأندل!!نمنالطببنفح:عمدبنأحمد،المفري

.9491القاهرة،الحيدعبدالدين

الأجنبيةالمرابم

Structure of Spanish History, tr. .E .L King!مح.astro, Americo

5491,Princeton .U ,.P Princeton, New Jersey

-El= Encyclopaedia Of Islam, Vol. III, Leiden-London,7191 .s .v Ibn al

707..Arabi.`p

Julien, Charles- Andre, History of North Africa from the Arab Conquest

0791.to ,0183 London

Legacy of Islam (2nd edition), ed. .J Schacht & .C .E Bosworth, Oxford

7491.

7891Reconquest of Spain, London،!مح.Lomax,.D W

7191,Trimingham, .J ,.S Sufi Orders of Islam, Oxford

6591.inburgh5ول،Watt, .W ,.M A History of I & amic Spai
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الفتح()جبَلطارقجَبَل

الوسطىالقرونعبرسلاميةمقل

l/هـ29-866 OY- VI iم

تاريخيعرفن

الضارىالاصباناحتلهأنإلىم171هـ/29عامطارقجبلفيالمسلموننزلأنمنذ

866146ءاعام rِقاعدةًالجبلَوالمغربالأندلسفيالمتعاقبةالإسلاميةُالدولُاتخذتم

فيسَحكمونقطةَالجنوبمنايبرلةجريرةلشبهمفتاحاًباعنبارهمهماومعقلأعكريةَ

المغربعُدوةمنالعبورُأكانسواء،الزقاقصبهرأوطارقجبلمضيقعبرالملاحةحركة

ابنطارقُالشهيرالفاتحنزلهااصبانيةبقعةأولَالجبلُوكان.بالعكسأوالآندلسإلى

)القرنبعدفماالموحدينأنكما.للأندلسالمظفرالعرلماالفتحبدأالجبلومن،زياد

فيملطاخهملتثيبتعسكريةقاعدةَاتخذوه(الميلاديكرالهجرى/الثافيالسادس

الجبلحافةوعلى.هناكأراضمنالمسلمونمافقدهاسزدادعلىوالعمل،الأندلس

وقام،الفتحمدينةببناءعليبنالمؤمنعبدُالمرحدينصلاطيناْولأمر،الغربية

جهادمنبهالقيامَيُزمعبماكانتيمنأالفتحجبلَفسماهالجبلنميةَأعادكما،بتحصي!ا

الثامنالقرنفيالحربيةالجبلأميةُازدادتوقد.الأندلسنيالنطاقواصع

غرناطة،ملوكالأحمروبني،المغربسلاطينمرينبنىأيامالميلاديعثرالراجاالهجري

والجزيرةطريفمينائيقشتالةملكُواحتل،الأندلسفيالمسلمينممتلكاتُتقفصتحيما
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مواصلاتبذلكمهددأ،)1(العُدوةمنالأندلسمفتاحاوهما-الزقاقبحرعلىالخضراء

بينالاتصاللتأمينونجاصةدفاعيةأهميةٌبالتالمططارقلجبلفأصبحت،البحريةالملمين

علىحَرِصاعنانأباوابنهالحنأباالمرينيالسلطانفانولذلك.غرناطةومملكةالمغرب

ابنقولحدعلى!بالهلالالهالةإإحاطةَب!وربرمتهالجبلفأحيط،الجبلتحصيناتتعزيز

.)2(مرزوق

المقامفىالأصليةالعربيةالمصادرعلىاعقاداَ،شتناولالتاريخيالعرضهذاوفي

سيادةتحتالمعقلهذافيهاكانالتيالفزةطوال(الفتح)جبلطارقجبلناريخَ،الاْول

ونئفاَ.قرونِسبعةَداتْوالتى،المسلمين

شهطولُويبلغ.اصبانيامنالجنودالطرفأقصىفي)3(جزيرةشبهُطارقجبل

ونصفكيلومترنحووعرضُهاالكيلومز،ونصفكيلومزاتاربعةنحوَهذهالجزيرة

فينقطةأعلىارتفاعويبلغ،مربعةكيلومزاتخصةحوالىساحخهاوتبلغ،الكيلومز

البحر.سطحعنمزا425الجبل

الجزيرةخليجأوطارقجبلنجليجالمعروف،طارقجبلغربىالواغالخليجوفي

Pillarof)هرقلعمودقديمأيقومكان،الخضراء Hercules)الاْوررابتفي

يُطلقوكان.سبتةمدينةتقعحيثآخرعمودالإفر-قيالجانبفيويقابله،المضيقمن

Mons)جبلكالبىالأصلالفييقيالاسمالإسلاميالفتحقبلالجبلعلى Calpe)

.)"(الجبلسفحفيمعروفِلوجودكهفِوذلك،تجويفومعناه

عنأوروبايفصلالذىالمضيقعلىالثرقيالثمالناحيةمنطارقجبلُوييطر

القديمالتاريخفيالمضيقهذايُعرفوكان،الاْطليالمحيطعنالمتو!والبحر،افريقيا

./2703المزباليان:عذاريانن(؟)

.3/123لامغعا:اللاوي61410/اليبنفح:المقري(2)

وعل،الرب!بزيرةالربجرلرةضبهتيةعلىالعربدرجكما.طارقجزيرةالمقدمحطيدعوه)3(

.223(ا!اسيمأحسن:)المقدسيالأندلس!بزيرةايبرلةجزيرةشبهتمية

انظركذلك2110المطاراروفى:الحميرى1770ص..لأندلىجون!صت:الادريي(4)

.الحبادينحنارأحمدللمحقق.الجراب!ف!ة.234ص5رقمالتعيق
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باصمالمضيقعُرففقد،الإسلاميةالعهودفيأما.هرقلمضيقأوقادسمضيقباسم

الأندلسإلىالجوازطريقَأوالمعبرَلكونه،المجازباعمأيضاَعُرفكما،الزُقاقبحرأوالزُقاق

بحرَ-فانكبما5-حوالىالمضيقعرضقلةإلىونظراً.()5()العُدوةالمغربمن

منللفاتحينسهلامعبراَماكانوكثيراَ،وافريقيااسبانياببنالاتصالَيومأيُعِق!الزقاق

وقد،الغربناحيةمنالعالمنهايةَطارقجبلمضيئيعتبرونالقدامىوكان.العُدوتين

وأالظُلماتأو)6(الظلمةبحرَالاْطلسىالمحيطَفموْاالمسلمونالجغرافيونذلكعلىجرى

المحيط.البحر

الموحدبندولةتبامحنىالعردالفنحمن

(Gib)مختصراَأو(Gibraltr)طارقلجبلالحديثَالاسمَأنالمعروفمن

نصير،بنموصىمولى،زيادبنطارقالفاتحاصممن،التحريفمنبثيء،مثتق

باسمأحيانأالجبلإلىالاشارةعلىالعربالمصنفوندرجِكا،أفريقيةعلىالاْموىالوالى

باصمبالانجليزيةيُعرففالجبل،ذلكنيحذوهمالأوربيونوحذا،الصخرة
(TheRock).سنة)رجب(رمضانفيالجبلحافةعندطارقنزولوكان

ومحاثنا.)7(رجلآلافبسبعةتُقدرتوةرأسعلى،م711-يوليو295/أبريل

ضطعلىجبلإلىطارقاوضمهم:فيقولالنزولهذاعن(مجموعة)أخبارصاحبُ

الادريسيويذكر.)8(،اصحابهجميعُتوافىحتىتختلفوالمراكبُ،فنزلهمنغالبحر

لكيفيهاالبحرَجازالتيالمراكبإحراق-إلم!طارقوعمد،بالجبلتحصنواالمسلمينأن

المسلمينإنعذاريابنويقول.الجهاد)9(فيالاستماتةعلىويدفعَهمبهجندهثقةَيعزز

فلا،عليهاوطلعوابالبراذعللدوابفوطأوا،حُرشحجارةوهو،الجبلفيالطلوعَحاولوا

.9المعجب:كحيالمرا1760ص..الأندل!جزير6صفة:ييالإدر(5)

.176ص...الأندل!جزلر6صفة:الادريي(6)

3الأندلىكاح!اريخ:القوطيةابن)7( r.ابن60مجموعةانجار:الاصممجهولسلف

.4/122الاربخؤالطمل:الاْثرابن2/80ا!لكلباليان:عذاري

.7مجموعةأخبار:الاسممجهولمؤلف8()

.177ص...الأندل!جزلرةممة:الإدريي()9
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حصنَفتحواإنهموقيل،العربسورَيُسمَّىأنفسهمعلىسورأبنوا،الجبلفيحصلوا

إنالاْثيرابنويقول.ا(الخضراء)ْالجزيرةنظرمنالجبلهذاسفحفيوكان.قرطاجنة

فيالذيالحصنَوفارقالخضراءالجزيرةَوافتحالصحراء)؟ا(إلىالجبلمننزلطارقأ

نقطةَأومَرْصَدألأنفسهمواتخذوا،الجبلسفحعلىنزلواالمسلمينأنويبدو.)12(الجبل

منتحوطأوذلكوبحرأ،براَبعيدةلم!افاتالرؤيةُللمرءيتسئىحيث.أعلاهفيمراقبةِ

لاسمتحريفُفهيعذاريابنيذكرهاالتيترطاجنةأما.القوطيشنهتدمباغتهجوم

باسمالحميريإليهايشيروالتي،القديمةالفينيقيةالمستوطنة،شه(arteya)قارطية

إنهاويقولالاْندل!(بشرقالساحلعلىالحلفاءترطاجنةعنلهاتمييزأ)الجزيرةقرطاجنة

بقرطاجنةوتُعرف...مسكونةغيرُللاْولمدينةوهي"طارقجبل!عندتقع

الجبالعنمنقطع"جبلإنهفيقولطارقجبلعنالادريسيويتحدثأ)13(الجزيرة

ويُصف.،)14(جاريةقاطرةمياهوفيهاالبحركهوفناحيةمنأسفلهفي،ستدير

(.)a0إريحكلمنيُكِنمر!ىطارق،جبلبأنالحميري

ملكُكان،نزولهمنذوخلدهباحمهعُرفالذيالجبلفيزيادبنطارقنزولعند

جنوباًفتوخه()البُكُنسالباسكقبائلضداسبانياث!الفيحملةَيقودرودريكالقوط

أللقاءتمم711سنةيوليو29ء/91شةرمضان28وفي.الملمينبنزولحماعهفوْر

ومدينةشرل!بينما(Guadalet)حلكَّة/بكةواديضفةعلىطارقبحيش

يُعزو!اخفىأوالقتالساحةفيرودريكوخُل،حاحماَنصراَالمسلمونوأحرز)16(شذونة

كدهزيمةبالنصارىوأوغ،وحاصرهاترطبةنحوذلكبعدطارقوتقدَّم.أثرعلىله

)01(

)11(

)12(

)13(

(it)

0()1

)16(

.2/13،عذاريابن

إطلاقاَ.الصحراهوليى،الريفبمقوالأندليينالمغاريةاصطلاحفيالبادية

.4/122ال!ريخزال!مل:الأثيرابن

.151المطارالروكل:الحميري

.177ص...الأندلىجزير!مفة:الإدريي

.121المطارالروكل:الحميري

وبحيرة(Barbatس!)نهرضفافعلىرحاهادارتالمعركةَأنبرولُناللئاتمثرقيرى

(Janda)بالفرَنه(الإملامبةامانباداريخ:بروقنال-لثىانظر.الاحلنربصا(

بعدها.وما1191
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اتجاهفيضمالازحفَهوواصل،عليهاواستولىالقوطعاصمةَطيطلةقصدثم،استحة

الباهرةالانتصاراتبعدأنههنانذكرَأنوحبُنا.طليطلةفيالثاءففيةعادثمسرقسطة

،الجزيرةشبهنيالملمينأقدامُماتوطَّدتْمُرعانزيادبنطارقأحرزهاالتيالسريعة

احمهيحملالذيالجبلفيطارقنزولعلىسنواتخسىمنأكثرُتنقضِولم

تحتتقريبأابيربةجزيرةضبهكلاصبحتحتىم(هـ/716-711)29-69

.)17(المسلمينسيطرة

مدينةوتشييدِم71ا29ءيرعامطارقجبلفيزيادبنطارقنزولبينالفترةُتُعتبر

تاريخِفيغموضأالفزاتأكزمن،عليبنالمؤمنعدالموحديالخليفةمنبأمرِالفتح

ونصفقرونأربعةَامتدَّتْالتيالفزةهذهفيالجبلَالمسلموناستوطنفهل:طارقجبل

نإاذ،التحديدوجهعلىتماماَمعروفغيرُطارقفيهنزلالذيالمكانأن؟كما(In)القرن

علىحالأيةعلىمتفقونوهم.تحديدهعلىلابُعبنالعربوالجغرافيونالمؤرخصنذصهمما

الجزيرةقرطاجنةمدينةعلىللاستيلاءقوةَأرسلثم،نزولهبعدالجبلفيتحضَنطارقاًأن

هاماًدوْرأالإسلاميةالفزةطواللعبطارقجبلأنفيشكولا.(Carteya)قارطية

الخضراءالجزيرةمدينةنَتْبينها،للمراكبأمبنومرسىَ،منيعكحصنٍ

(Algeciras)،يتبعها،الاْندلسمنالجنورالطرففيكُوقىقاعدةَوأصبحت

.طارقجبل

بعدأى(-الميلاديعشر/الحاديالهجريالخامس)القرنالطوائفملوكفزةوفي

جزءأيشكلُكانانوقتطارقجبلذكرُ-يردُللاْندلسالعرلىالفتحمنقرونثلانة

.الخضراءالجزيرةبكورةملحقأوكان،عبادبنيمملكةمن

الفزةفي)حكَمعبادبنالمعتضدَاشبييةصاحبَانوالمعروف

منقادمينأعداءمنمُلكهعلىيخثيدائمأ(كانم-4616801ء/433-4201

نافيهيذكر،وسبتةطنجةصا!،البرضاطيسقوتكنابُوصلهفلما،المغرب

)17(

(Aا)

Islamic)واط Spain: ( WattAلمHistory of،41ص.

Theبي(Norris)نوريى +!3 ly Islamic Settlement in Gibralt

Journalبمجلة of the Royal Arnthrpolo ! cal Institute

Alلعام(اجزء)19مجلد l%،93ص.

YAI

http://www.al-maktabeh.com



إلىوليرأمرَهمبهونأخذالذيلوزيرهالمعتضدقال،مراكثىموضعبلغواقدالمرابطين

الجزيرةعلىعاملَهيعني-فلانإلىاكتث...وأخثاهأتوفالذىواقهاهوبُعدهم

أهميةعلىتدلانماالروايةوهذه.)91(اأمرييأتيَهحتىطارقجبلبحفظ-الخضراء،أ

علىالواليَأنعلىتدلكما،الجنوبمنللأندل!محتملىلغازِاصتراتيجياًطارقجبل

.طارقجبلحصنَولايتهتشملُالخضراءكانتالجزيرة

بالأندلس،الطوائفممالكعلىالسادسالفونستثتالةملكخطراستفحلولما

الذيالأندليالوفدجملةفيوكان.تاشفينبنيوصفَالمرابطىَّالسلطانَملوكُهااستصرخ

منالفزةفي)حَكَمعبادبنالمعتمدوزيرُتاشفينبابنللاجماعتوخه

الوليدابنأبىالثاعرنجلُ،زيدونبنبكرأبو(م461-5484/1568-1901

)فاْشارالمرابطينعساكرُتنزلهالذىالمكانَالمرابطيالسلطانمعالوفدُبحثوقد.زيدون

بهذايقبلْلِمتاشفينابنانإلأ،2(الحضراءإ)ْالجزيرةَوسُثل،طارقبجبلزبدونابنُ

للأحداثمعاصراوكان،غرناطةصاحببلقينبناللهعبدالأميرُويذكر.العرض

لابنهالمفمدُفاْرسل9واخلوهاالخضراءالجزيرةفيمانزلواسُرعانالمرابطينانيخها،مشاركاَ

الراضيابنهيضعَأنالمعنمدُ،أوأراد...!لهمإخلائهافيعلها،والياًأوكانالراضي

.ا)21(الجزيرةعنعو!اَبمرسية

الفتحجبلفيالفتحلمدينةالموحدبنبناء

عبدخلفائههمأولُفبادر،طارقلجبلالحربيةالأهميةَأدركَمنأولَالموحدونكان

(طارقجبلمدينةُحالياَتقويم)حيثالجبلسفحعندحصينةمدينةببناءعِليبنالمؤمن

إعادةفينيتهعلىبذلكمدللا،الفغجبلَطارقجبلَسمىكا،الفتحمدينةسثاها

الحينذلكومذ.الاْندلسفيواراضيقواعدَمنالمسل!ونمماضدهخمح

للمسلمينحيويةَوقاعدةَمعقلاَوتحصيناتُهاوميناؤهاالمدينةُأصبحت(م0116ء/)555

.الزقاقبرعلى

)91(

)02(

)21(

.2/51الراءاطلة:الاْبارابن04ص2/1الجزير6أهلعاصنزالدخير6:بسامابن

.2/99المصدرننس

.301،801(بل!ينبناقهعدالأمير)طكراتابيان:بلفينبناللهعبد
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وصاحلَالمهديةَخفصحيثافريقيةفيالمظفَّرةحملتهمنالمغربإلىعودنهطريقفي

الموحدىالخليفةبعث(الأنجاسبنةهـالمعروفة)555صقليةنورماناحتلالمنافريقية

بالشروع-وغرناطةاشبيليةوالييوكانا-ولدئهإلم!بأوامرهقُنطينةمدينةمنالمؤمنعبد

إرسالَهايُزمعكانالتيللقواتقاعدةتكون،طارقجبلفيجديدةمدينةبناءفيفوْراَ

واشبيليةقرطبةأراضيعلىيُغيرونانفكواماالذينالنصارىضدالآندلسفيللجهاد

وكان،الموحديندولةمؤرخيمنوهو،الصلاةصاحببنَالملكعبدولندعْ.وغرئاطة

-مديةِالجديدةالمدينةهذهبناءقصةَعلينايسردُ،يرويهاالتىللاْحداثمعاصراَ

القديمالميمونبالجبل...كبرىمدينةِببناءالعزيزُالأمرُووصل5:يقولفهو-الفتح

منزلاالمدينةُهذهتكون...طارقجبلالثاهقالسامئ،الاْندلسجزيرةعلىالبركة

المنشورةوالأعلامالمظفرةُالراياتُتتقذمُريثماومَحَلاَ،المنصورةالحساكراجازةعندللاْمر

أميرالخليفةابنعانسعيدأيالأجلالبدإلىأمرَجزئمالكتابفيوكان.الرومبلادإلى

جبلإلىعكرهوجملةوأصحابهبنفسهعليها،والياأوكانغرناطةمنبالمثيالمؤمنين

...البناء،موغلتحديدأحماؤهمذُكرتْالأشخاصمنعددأومثاورة...طارق

وخلَفَاشبيليةعلىوالياَأوكانيعقوبأبىالأجلللشدوكذلكالكرمالكتابفيوأمره

والعرفاءوالنجَّارينوالجيارينالبناثينمنالفعلةجميعَبستنفرواأن...،الملكفيأباه

...الموحديننظرتحتالتىالاْندلىبلادجميعمنالمعماربين،المهندسينأىأ

...الكريمالاْمرلامتثالالجبلإلىبالوصولويستعجلوا

منومثى،ابيهبغرناطةموضعهمنبهامرماعلىسيدأبوالأجلالسيدوتقذم

...البناءوابتدأوافيهونزلوا...الباثينبجميع)22(باسهُبنأحمدالريفاشبيلية

والسَعْدَاليُمنو!قوا...الأندلسأهلآمالُوزادتْ.ويَليهيلاصقهمماالبحربيف

في،والديارالمشئدةالقصورمنبناءفيهالبناؤونوأحكم...الجلهذابنيانفيوالفتح

....الأرضبهالتعتدلوحناياطيقاناَاُسها

الاْعظماضييةجامعلل!نوثىالذيومو،لإضيليةالرفاء،اثيخبا!بنأحمدكان)22(

،913ص3رقما!قتعيقانظر(.Giralda)الدوارةباصمالمروفةالثهيرةوصومغه

،67،،602صالكنابمتنوكذلك،بالامامةالمنكتاب،474ص3رقموتعيقه

474.
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أعلىفيصنعتد...للبناءاتامتهمدة،مالقةأمن)23(المهندسيعيثىالحاجوكان

إلىرجعفما،المذكورالبناءمدةالثقاتُعاينها،بالريحالأقواتَتطحنرحىَالجل

منالعملبهذاوانصل.بهاالاهتباللعدمِالرحىفسدتْبهامرماإكمالعندمراكُث!

منهايُدخَلُكانالتيالفُرجةفيالفتوحِبابالمسمىوالبابالسوربناءُوالقصورالدوربناء

لطامعيتمكنلاالتيالمعاقلفيفردافجاء،جانبيْهمنكلابهالمحدقالبحربينالجبلإلى

.)24(1000طمعفيها

إلىبعضهاوجُمع،الماءفيهانبعَمواضعُالجبلسفحفي9حُفرتْبأنهالحميريويذكر

صحنفيبصب،وأطيبهالماءأعذبمن...المدينةعمجدولمنهاسالحتىبعض

تفوقمدينةجاءتمافالحين،أمرهمنبهاالمغزسةالجناتإلىوأجري،لهاتخذعظيمِ

ابنذكرهالذىالفتوحأبابواحدموضعمنإلأإليهايُدخللا،وحصانةحسنأالمدن

.2(إ)ْالفتحبمدينةوسُميِّت،الرفغالبنيانمنمنيعبسورحُصنقد،الصلاةصاحب

55591سنةمنأولربغ9فيالفتحمدينةبناءابتداءُوكان / Aم0116مارس،

استنرقالمدينةبناءأنأي.)26(م0116/نوفبرالعامنفسمنالفَعْدةذيفيالبناءوتم

مرفاْفيونزلسبتةمنالمجازَالمؤمنعبدعبر،أوكادالمدينةبناءتمولما.شهورنمانيةمخوَ

يكونلينظركيفم5550116ء/نوفبرعامالقَعْدةذىشهرفيوذلك،طارقجبل

جبلَالجبلَسمىالذيهوالمؤمنعبدانالمراكثيالواحدعبدُويذكر.)27(الرومغزو

سنة()المُحجبكتابَالمراكُشىأملىأاليومإلىباقيةهيمدينةَهناكوبنى9الفتح

يومباَلجبللهوكان...للبيْعةالأندل!وجوهُعليهووفد...م،621ء/1224

23()

(fl)

)25(

)26(

(YV)

بمراكثىبمدينةصغالذيوهو،الموحدينمم!دفيالمهنمسينأضهرمنالمالقيعشىالحاج

ويْخفضالخليفةخروجكدبهاقُىعهندعيةحركاتعلىوضعتالجامعالمجدنيمقصورةَ

إلى.ونوضيلهالملكيةالبحيرةلقالماءبتريبم567ء/1172صنةفيفامكا،للخوله

الموثةاطللانظر.بهإشبييةمدينةاحياءلتزويدللماءخزانأكذلكوبنى.اشييةداخل

.946-468صبالامامةوالمن12-!911ص

.-014143-138بالإمامةالمن:الصلاةصاحبابن

.121المطارالروش:الحميري

.2014/الاصقصا:اللاوي9910القرطاسروض:زرعأوابن

.265الاعلامأ!ل:الخطيبابن1480بالامامةالمن:الصلاةصاحبابن
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إنما،ذلكقبلعيميتلىيكُنولم،ابتدا،اليومهذافيالشعراءواستدعى...عظيم

.،)28(لهمفيُؤذنُيُستأذنونكانوا

للخليفةمظفرِجهادِمنيرجونهوما،الفتحجبلإلىتصائدهمفيالثعراءُأثاروقد

المروافي:بالطليقالمعروفالقرثىقصيدةفن.الاْندلسفيالمؤمنعبد

اندلىأقطارفيالرومعنحاثْ

بالعربالعبرْبنملأقدوالبحرُ

بهالإمامُقدحلطارقوطود
الرتبأيمنَلموسىكانكالطور

ثانيةَالفتحُهذايُعاوَدُمنه

الحِقَب)92(.صالففيماحاثواأضعافَ

الباجي:الصلاةصاحببنعمدبناللهعُبيْدُأنثدهومما

منزلاللفتحكانقدجبلىإلى
وطارقُ)3ْ(.موصىبالفتحبهولاذ

بالرُصافي:المعروفالبلنيكاببنمحمدألدهومما

جبلىمنالفتحينْجبلُمالته

مذكورِالأجيالفيالقدرمعالمِ

طُلَنصحنائهفيالأنفثصامخمن

مزرورغيرُجيبالغيممنله

واجفةالاْرضوجبالُبهأخِلقْ
عذور)31(.كلمنغدأيطمثنأن

(TA)312المعب:كيلمراا.

.161-016بالامامةالمن:الصلاةصاحبابن)92(

.165صالمصدرنذ!.3()

.267الأعلامأ!ل:الخطبابن0220-921المعبب:المراكثي31()
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باحمهمالمعروفةالقلعةأصحابسيدبنيآل)منالف!يعحيدبنجعفرأبووأنشد

منها:قميدة(كرناطةقرب

سمدُهاالجزيرةأهلعلىأطلْ

الخُئرُالخبرَذلكفيهاوجاد

مطرقلذلكإلأطارقَفا

النصرذلكيكنلمنُصيْرولابن

باْفقهاتحلْكيمهداهاهما

32(.)البدربالهالةالتئمعندحلكما

عامة،المغربأهلاستنفرَالأندلسجزيرةإلىالعبورَأرادحينالمؤمنعبدوقدكان

هلالمنقبائلوهمالجزاثر()ثرقحمادبنىببلادكانواالذينالعربُاض!نفرهفيمنفكان

واضبييةقرطبةنواحيفيوزعهمضخمجمعالعربقباثلمنلهاستجابوقدعامر،ابن

منانتثروقد-،م12241ء621سنةوهو-هذاوخناإلىباقونبها)صمْوضريثى

بكربنوجثمورياحزغبةمنالبومفبالجزيرة..كثير.خلقالمراضعبتلكنلهم

.،)-(الرخالةسوىفارسآلافخصةمنمخووكيرهم

عامأولفي،المنربإلىالمؤمنعبدالمؤمنيناميرانصرافُكانهذاوبعد

.)34(الفتحمدينةفيشهرينمخوأمضىأنبعدأي،م1161يناير556ء/أوائل

الأحمروبقمرينبقعدفيطارقجبل

امرالموظهر،م633ء/1235سنةعملياَالاْندلسفيالموحدينحكمُانتهى

ثرقمعظمعلىالسيطرةمنماوقتِفيتمكنالذيهودابنُأسم،وهناكهنامسكلون

الفتحجبلَهودابنُ"ملَكَماYrا5628/مايوصنةرجبشهروفي.وجنوبهاالأندلس

22/\الاطثه:الحظيبابن(32) t.013الموثبةاطل:الإسممجهولشلف.

.224،262:المعبب:المراكي

.IVYبالإمامةالمن:الصلاةصابابن
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الاْثناءهذهوفي.أ)35(نهيولاأمربالأندلسللموحدينيَبقَولم،الخضراءوالجزيرةَ

فيرناندو/فرديناندملكهمعهدوفي،قوةالنصارىفازداد،وليونثتالةمملكتااتحدتْ

واشبيليةكقرطبة،الكبرىوتواعدُهاالأتدلسحواضرُايديهمفيسقطتْ،الثالث

فيالمؤصيةالفترةهذهوفي،الأولجيم!ىأراجونملكيدنيبلنيةسقطتْكما،وجيَّان

بالأحمر،الملقبنصربنيوسفبنٍمحمدالأمربادئجيَّانفياستقل،الأندلستاريخ

الحاكمةأسرتهامؤضُوهو،لهعاصمةم1235سنةواتخذهاغرناطةعلىاستولىثم

الثالثفرديناندلمداراةمضطرأهذانصرِابنُوكاننصر.بنيأوالأحمرببنيالمعروفة

ضدحتىحروبهفيويساعدهسنوبةَضريبةًلهيدءوكانبللا،بمملكتهللاحتفاظ

إبقاءعلىتقوم-قبلهممنالطوائفالأحمر-كملوكبنيملوكسياسةُوظلتْ.الم!لمين

يستعينونتارةفهم.بمملكتهمللاحتفاظالأندلسفيالمتصارعةالقوىبينالتوازن

بالنصارىي!تعينونوتارة،عليهمهؤلاءخطرازدادإذاالنصارىضدالمغرببلاطين

الأندلس.منجزعلىوسيطرواهؤلاءقويإذاالمغربسطينضد

)حَكَمالفقيهعمدسلطانهااضالرغرناطةعلىالنصارىخطرازدادولما

إلى،قثتالةمنالمسلسينالنازحينمنوبضغطِ،(م07-2013!/671-11273

-YM/ءLAS-656)حَكَميعقوبيوصفألطالمرينياللطاناستدعاء DAما).

هـ/أبريل673شوالفيالأولجوازهوكان،مراتأرجالزقاقبحرَيوسفأبوفعبر

استحةقربالقشتاليينعلىانتصاراَكبيرأأحرزثمالخضراءالجزيرةعلىواستولى،م1275

منغرناطةسلطانموقفتبذلالأثروعلى.م1275سبتمبرهـ/6748أولربيع15في

معفتحالف،قواتهلتزولقاعدةلاتخاذهطريفبثنرهذااحتففظأنبعدالمرينياللطان

والحيلولةالمرينيينإضغالعلىهذاليعمل،الزيافييغراسنتلمساناميرومعالنصارى

.)36(الأندلسشؤونفيتدخلهمدون

محطةًالنصارىضدالحربيةعملياتهمأثناءطارقجبلَاتخذواالمسلمينأنيُذكَرومما

براًالعدوبهميحيط...الجزيرةأهلُوكانا.السرعةوجهعلىالاْخبارلنقلالزاجللحمامٍ

جبلفنالحمامبهياتيهمماإلأالاْنباءُعليهموعميتْالموا؟عنهموانقطعت...وبحرا

.275ا!رطاصروض:زرعأل!ابن)35(

.464صالأولالمجلد،الأولىالطبحة-(الم!الإصلايةالمطرفدالر6)36(
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.أ)+(الجوابعليهمويردالكتابَاليهميحكل...طارق

)حَكَميوسفبعقوبابوابنُهيوسفأباخلف

وببنلينهالعلافاتُجدالدمنساءتعدهوفي،(م6013-607ء/685-1286

Don)شانجةدونقثتالةملكمعتحالفالذكطالفقيهمحمداللطان Sancho)

)رمضانشهررأربعةدامحصارِبعدالاستسلامإلىاض!رتالتيطريفمعهوحاصر

.وعدهقدكماكانغرناطةلسلطانيُعِدْهاولمقشتالةملكُبهاواحتفظr('192ء/096

فيينجحالمولك!نهما،يعقوبأبطمعولمحالف،المتذبذبةسياستهإلىغرناطةسلطانُفعاد

.تلماناميربمحاربةالمرينيالسلطانلانثغالطريفاسترداد

طارقجبلعلىالراجفرديناندتشتالةملكاستولىمباغتِهجومِوإثرَ

الجزيرةعلىيمردهكانالذىالحصاررخإلىاضطرأنهمع،م()9057/9135

وسبعماثةتسعشةالفتحجبلَأخذقدالطاغيةاوكان:خلدونابنيمْول.الخضراء

الملحينوأهئم،صدرهافيوصارشجىَ،الفُرضةثغورَبهالنصرانيةُوجاورتم،19013

طرمهعلىاستيلا3بعدطارقجبلعلىالضارىاستلاءنتيجةمنوكان.")38(ضأنهُ

)حكَمالجيوشأبونصرغرناطةصطانُأبرمانعاماَبعثرينذلكقبل

سلمانالريعأ!المرينياللطانمعمعاهدةم(713-807ء/1314-9013

071)حكَم في،الخضراءالجزيرةعنبموجبهالهتخلى(مAIV-0131ء/8013-

الفون!اسنولى،مو.133م1327عاميْوفي.مغربيةتعزيزاتعلىالحصولمقابل

بنفسهوتوجَّه،لذلكغرناطةسلطانضزع،غرناطةغرلمامعاقلعدهعلىعضرالحادي

ابنُيحدثناذلكوعن،)93(لنجدتههبالذ!ط،المر-فيالحسنبأبطللاشغاثةفاسإلى

أل!السلطانيزيارةالأحمربن،الراجأاسماعيلبنمحمداللطانُفبادر":يخقولخلدون

حالَإليهوشكى...الجهادأمرفيللمفاوضةم،73213321سنةفاسفيالحسن

خمسةعلىمالكألطلابنهأبوالحسنفعقد."()ْالثغورأصدورفيشجىَواعزاضَهالجبل

(37)

(38)

()93

.033ا!رطاسروض:زرعأ!ابن3510/الامقما:اللاوي

.7053/:العبر:خلدونابن

!ا..9،!ا3.حا(بالإنجليزية)الصراري!فيابانيالأرهيخ:(Otallaghan)أوكالام!ن

.3121/لاسقما:السلاوى70530/المبر:خلدونابن
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المسلحونفنزل)،الفتحجبللمنازلةالأحمرابنمعوأنفذهم،مرينبنىأنجادمنآلاف

أعَنوةَ،فتحوهأنإلى،ونازلوهبهوأحاطواالجبلإلىجميعاَوزضوا،الخضراءبالجزيرة

بحدالطاكيةُوو!ل...بالأقواتضحنهفيالملحونوشرع،سنة

فنزلالجزيرةمنبعاكرهمالكأبووبرز،وحاصرهعليهفأناخ،فتحهمن،ألياليئلاث

لقُرب،العدؤعاديةَالأحرابنُخافثم.أيضالإزائهفنزلالأحمرابنُوزحف،لإزائه

...الطاغيةلقاءإلىفبادر،والسلاحالحاميةمنبهمَنْوضةِ،الجبلبارتجاعالعهد

أبووثرع،فوْرهمنوار!كل...المعقلهذاعنالإفراجمنسألماإلىأفأجابه،

.الئنر،)؟"(ذلكتحصينفيمالك

هدتملكهمبعدالرومأيديمنطارقلجبلالمرمحيالحسنأ!اصترجاعُوكان

حصارستةبعدقحُهوكان.(م-1333)907-733ء/9013ونيفاَسنةَعثرين

قلادةَالحنأيىالسلطاندولةطوق)فتحاَخلدونابنaiحدعلىوكان.أضهر)42(

.)43(،الاْيامآخرالفخر

جلعلىواصتيلائهممرينبنىعودةعنكرناطةفيالمتنفذةالعناصربحضُئرضَلم

إلىمرينبنيلاصتدعائةالرابمعسدالسلطانعلىلذلكالعناصرتلكونقعت،طارق

مكانه.الأوليوسفأخوهونُصبال!لطانفاغتيل،الأندلس

وانخصوصاَ،خهاثياَطارقجبلمضيقغلقأميةَالماضيدروسُأكْدتوقد

الصيطرةَذاتهالوقتفيوأنموا،معاَالخضراءوالجزيرةطارقجبلعلىالآنسيطرواالمرليين

الأندلى.فيالجهاد.لمعاودةيتأهبونوأ!بحوا،وتلسانجلماسةعلى

نأإلأ،القتالساحةفيوكُلالمرمحطاللطانابنُهُزم،م9133عامخريفوفي

جبلمضيقفيمثتركأرَجوفيثتالىاسطولتدميرفيالتالىالعامفينجحمغربياَاسطولاَ

الأندلس،إلىالعُدوةمنبهلايُهانجشنقلمنالسلطانوتمكن،طارق

فيطريفالثالثا!ازثنرعاصرة-فيالاْوليوتكرناطةسلطانبمعاونة-وضرع

)41(

)42(

)43(

.97ابلريةاللمحة:الخطيبابن1220-3121/الامعصا:اللاوى

.651الرطة:بطوطهابن
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الفونسقئتالةملككان،الأثناءهذهوفي.م0740134ء/يونيوالحجةذيشهر

له،الماليالعونوتقديم،الملمينضد!ليبيةحملةلإعلانبالبابايستغيثعثرالحادي

اوروبا.ضمالوبلدانوفرنساوأرَجون()نَبرةنافارةمنكثرونفرصانللدعوةفاضجاب

وخهديدهمالبيزنطيينالرومعلىالمواخمنعددفيالعثمانيينالأتراكانتصاربُعيْدَذلككان

.الاْتراكضدالمسيحيةاوروباغربودولبالباباامبراطورهاكذلكواصعاثةللقطنطيية

الحصارَهؤلاءفك،لطريفالمحاصِرينالمسلمينلملاقاةالنصارىقواتُتقدمتْولما

703ء/04الثافيربيِع27في(Salado)ملادونهرضفافعلىالعدوْولائؤا

للنصرمضاهياَاعبروهحاحمانصراَهذهطريفوقعةفيالنصارىوأحرز،م0134امحموس

الحقابو!ةفيالموحدينضدونيفقرنقبلأحرزوهقدكانواالذىالكبير

(Las Navas de Tolosa)بهامُنىالتىالهزيمةهذهوبعدم.9056/1212صنة

وقعةإلىالإصبانالمؤرخونوينظر.الأندلسفيكبيرةبحملةالقيامَطولوالم،المرييون

الاسزدادبحربمايصمونهتاريخفيهامةتحؤ;نقطةَتمثًلأنهاعلىطريف

(Recongtrista)،مناما.جديد)"(مزرهجومخطرمناسبانباَأنقذتإكاإذ

بحد،حيوياَأمراَطريفو!ةبعدأصبحطارقبجبلاحتفاظَهمفان،الملميننظروجهة

والأندلس.المغرببينمواصلاتهملتأمين،وطريفالخضراءللجزيرةفُقدانهم

نأوكادشديداَحصارأطارقجبلحصارَعثرالحاديالفونىقثتالةملكُوعاود

)الموتباسمالتاريخفيالمعروفالولاءوهو،بالطاعونهلاكُهلرلا،عليهيتولى

نطقةَايلاديعضر/الراجالهجريالثامنالقرنمنتصففياجتاحوالذيالأسود(

آثاراَوغففأ،الأرواحفيجسيمةخسائرَمُحدثاَاوروباوكربالمتوسطالبحرحوض

المسثىانصارىملكهلاكَاالنُباهيالحنابنالغرناطيالفقيهُويذكر.سيئةاقتصادية

خصينعاممنا!رمعاشرفيوذلك،لهحاصراَالفتحجبلبظاهروهو...بالفُنق

11`9مارس1.1ئةوسبط fم،،)،.(.

)44(

(to)

.134-124الوم!ا!رؤاصايخا"ريخ:لةوو(Iaghan)أوكالاهان

.156ص(لأندلى6ضا)،ريخا!االمرتي:الباهيالحنابن
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سلطانهبا!مبرسالةالخطيببنالدينلسانُالغرناطيوالأديبُالوزيرُبعثوقد

"نكثَومنهاالسازالخبرإليهينقل،فارسعنانأيفاصسلطانإلى(الأول)يوسف

فضثقه...الفتعجبلعلىيستوليأنوأمل...عقدهالذيالعهدَثتالةطايخةُ

أخذةَأخذَهتولىاللهجنودمنجندللطاكيةَوطرق...القربالفرجُونزل...حصاراَ

هذهانوراينا...وأحزابُهج!وعُهقفرقت...أنفهحتفَالجبلعليفهلك...رابية

.ريَّاها،)46(بطبنُتضهمَنأولىانتمالبشارة

سنةلهالم!لميناسزدادبعد،الجبلسفحَحم!نقدالحسنأبوالسلطانوكان

فيعدولايطمعَحتى،جهاتهجمغمنعيطابور،م733ء/1333

.)7"(،بالهلالافالةإحاطةبمجموعهفأحاط...منازلته

لناوترك،ب!وطةابنالمعروفالرحالةُطارقجبلَزار،م075ء/9134عاموفي

بالوطة:ابنيقول.مرينبني!دفيآنذاكالجبلعليهلماكأنشئقأوصفاَ()الر!لةفي

على،قاضيهأصحبةوتطؤفت...الفتحجبلُالأندلسيةالبلادمنشاهدتُهبلد)وأول

..العُدد.منفيهوأعذ...الحسنأبومولانابهبنيماعجائبَفرأيتُ،الجبل

فهايةإلىبهرابطممنكنتُانووددتُ...،عنانأبوأمولاناذلكعلىزادوما

عليأبوالحسنالسلطانأحدثهمماالجبلتحصيناتعنب!وطةابنويتحدث.)48(العمر!

باقيةمعهومن،أطارقبناهالذيالسور!وبقايا:فيقولفارسعنانأبوالسلطانوابنُه

الاَنهوماعلىحي!ذيكنولم...بهاقامتيأبامثاهدئُها،العرببسورتُسمىالآنإلى

وكانت،الحصنباْعلىالعظمىالمأثرةَعليهاللهرحمةالحنأبومولانابهفبنى،عليه

أيأالصناعةداروبنى،مكانهفيفبنى،المجانيقباْحجارتهذمصغيرأبرجأذلكقبل

المعروفةأالحمراءبال!ربةالمحيطَالأعظمالورَوبني،صنعةدارُبهيكنولم،السفنصناعة

Redالاصمبنف!اليوم Sands،..وزاد،وتحسينهتحصينهعنانأبو،ابنُهأجذدثم

47()

(tA)

.6/178اليبنلح:المضى

الاصقما:اللاوي.مرزوقلابن)المند(عننقلا14ا-6/014المصدرنف!

/3lrr.
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4Europaبامماليومالمعروفأ،)9"(الفتحبطرفالسوربناء Poin،،أعظموهو

.(")َالعامةوالمرافقَوالأقواتَالوافرةَالعُددَإليهوبعث..غَنا،أسواره

)حَكَمفارسعنانأدال!لطاناهماممنوبلغ

،أنموذجشكلببناء...أمراأنالجبلبأمور(م-9751358ء/9741348-

صنعتهوداروأبوابهوحصنهوأبراجهأسوراهأشكالَفيفثَّل،المذكورالجبلشكلَيُدثبه

التربةمنبهاتصلوماالجبلوصورةزرعهأمخازن،وأهريةعددهومخازنومساجده

شاهدمنتدرَهيعرفإتقاناَالصناعأتقنهعجيبأشكلاَفكان...ذلكفصُنعالحمراء

.،)51(المثالهذاوشاهدالجبل

عامالمغربإلىخصومهمكائدمنلاجئاَغرناطةمنالخطيبابنالوزيرُ!رولما

:يقولإذ،مرينبنيسلاطينأبديفييزالماطارقجبلكان،م5773/

إلىوالجواز،إيالتهمنالفتحبجبلوالحصولُ،المغربأصلطانببلادهاللحاقوتيسر"

Irvديسبر10Iوسبعائةوسبعينثلاثةسنةمنالأخيرجماديكرةسبتة I،فيم

.،)2.(أ!وله

الخاسى()محمدبالتهالغنيمحمدغرناطةسلطانُانتهز،بعامينالخطبابنفراروبعد

ولاجلاءالمغربثؤونفيللتدخل،المنربفيالعرشوراثةحولداخليةخلافاتنشوبَ

بنيلصالحبالجبلثورةقاتْم58130141/عاموفي.طارقجبلعنالمغربيةالحامية

.اسزدادهمنتمكن(الثالث)يوسفيوع!فالحجاجأباكرناطةسلطانأنإلاَ،مرين

إفريقيافيقاعدةأوللهمفأصبحت،سبتةعوالبرتغاليوناستولىم1415سنةوفي

.الزقاق!كرعبْرطارقجبلعلىهجومشنأوالقارةفيالتوكلُبأمكانهموأصبح

نأإلأ.عاماخصيننحوغرناطةصلاطينأيديفيذلكمعطارقجبلظلوقد

)94(

)05(

)51(

(OT)

يلتقوعنده،الفتحطرفيمىالبحرفي5خارجاَطرمأالفغلجبلإنالمراكحييقول

.368(عى)المعب.،الأندلى!فلرةالزتاق(وبكرالامي)البحرالبحران

.ley-1e%الرطة:بطرطةابن

*653-52صالمصدرنفى t.
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البيتافرادبينالمست!رةالمنازعاتبسبباَسؤازدادم9143عاممنذغرناطةفيالوضعَ

م1455عامربيعمنذوبدأ،التدخلالرابمإنريق-هزىثتالةملكضرر،المالك

المملكة،اتتصادُينهارَأنبدلكمؤئلأ،غرناطةمملكةأراضيعلىمدمرةغاراتضنفي

الحدودقادةُحفقهماأهئموكان.الغاراتبمواصلةالحدودمناطقلقادةوعهدانسحبثم

866ء/02سنةالقَعدةذى24فيذلكوكان،طارقجبلعلىالاستيلالمهؤلاء

e)جوزمانالدوقيدعلى،ما%'2tأكطس Guzman!مدينةصاحبكللا

الزقاقبحرئغورعلىالسيطرةُلهمتئتْ،طارقجبلعلىالنصارىوباستيلاء.)3.(ضذوئة

منقواتأيةوصولِدونذلكفحال(طارقوجبلالخضراءوالجزيرة)طريفالثلاثة

الوجودانتهاءوفيالنصارىأيدىفيسقوطهافيعجْلمما،غرناطةمملكةلنجدةالمغرب

جبلمضيقعلىالإسبانسيطرةانكا.م2914سنةالأندلىفيالإءمي

الأطلى،وا!يطالمتو!البحرساحليْعلىموانثهابينالتجارةنموإلىأ"تطارق

الحريماالمجالينفيقشتالةمعاونةفيالمرحلةهذهفيهامأدوْراَجنوةاسطولُولعب

التى،ديراوماوالأزور()كناريالخالداتلجزرالإسباناستعمارفيخصوصاَ،والتجاري

الذهبُكانأنبعد،الزيماإفريقياوساحلالنغالمنالذبلجلبعطاتِأصبحتْ

.)".(تلمسانطريقعنالإصلاميةغرناطةإلىقبلاَمنهمايصل

خيرالبحرأميرإمرةتحتالعاملونالملمونالبحركزاةُشنم47950154/عاموفي

واستحوذواتحصيناتهودمروا،عليهيولونوكادوا،طارقجبلعلىكارةبريروساالدين

.تحوطاَ)..(الجبل!يناتتعزيزإلى،الغارةهذهبعدالإصبانفعسد،وفيرةكنائمعلى

مندوزاديخواندونالأمرالنقلَم16.ا../9101عاموفي

(DonJuan de-Mendoza)أجلواالذينالمسلمينالمدخنينطارقجبلميناءمن

.(WOْالمنربساحلإلىالأندلسفيأوطانهمعنخهاثياَ

53()

)54(

)56(

.353حاالافيا!لد.()بالإنجليزيةالثايةالبعة-ا!الإءيةاولرفدالرا

.94-02،48حا()بالإنجيزلةكرا،صا!نؤابانجااعل!أول(:هايلد)4

.353صاالافيا!لد،()بالإنجيزبةالثايخةالطبعة-)اى(الإءبةاولرف!در6

والصفحة.المصدرننى
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استولىأنمنذالبربطافيالتاجشع!راتإحدىالحاضرالوقتفيطارقوجبل

عنهاصباياتنازلُوتم،الإسبانيةالوراثةحربأثناءم4017آعاعيهالبرلطانيون

تُلِحانفكتطاصبانيافإن،معلومهووكما.17اrعاماترخْتمعاهدةفيلبرلطانيا

الإصبائية.الاْراضيمنجزءأنهعلى،طارقجبلباصزدادبالمطالبة

:طاوقجبلفيلائمةعردبةآلاو

العررالحصنبقايا!ا،الإسلاميةالاَثاربعضحالياَطارقجبلفيتوجد

(TheMoorishCastle)،الجبل.منالونالثمالىالفحعلىقاثمحصنوهو

عثر/الثافيالهجريالسادس)القرنالموحدينأيامإلىيعودالحصنبأنالاْثربونويعتقد

.(الميلاديعئر/الثالثالهجريالاج)القرنمرينبنيأيامإلىحتىأو(الميلادي

الحقودمنصفْينعنعبارةوهي1طارقجبلمتحفمبنىتحتالعربيةالحماماتوثمة

الأثرىويرى.")7.(منخفضةقبةوتجمعها،عقودثلاثةمنمنهماكليتكونالعربية

قصرحماماتبطرازشبيهِضناطيطرازمنانهابالباستوريسالمعروفالإسبافي

.الحصاء)8.(

قدما،0175مخوطولهفيبلع،الصخرةاعلىفوقأالعرباصرمنتفيماأما

.)9.(الجبلمنالمقتطحةالحجارةمنمكعبةياردة0006عنيقلمالاعلىويشتمل

57()

(OA)

)95(

.YAYحما...ابتةلأندقياولر:عنان

Torres)ثةباباسترري!يقود Balb):طارقجلفيالإسلابةالاَثارمنبقا

قلهرة3باالصروفالكبيرالقصبةبرجذلكمنوأهم،وحثامالاْصاربعض

(Calahorra)م1344و1342عاميبينساالحنأبوالمرمحطاللطانضدهالذي،.

./167،(الأندلة)المدنيخظركنابه

مجلةفيلرتمتالة،(طارقجبلفيابكرالإصلاى)الاضيان:ولorris)نوريى

.43ص،6191لعام(ا)جزء19مجلد.الملكيالأ!ويولوبما!د
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الاستيطان)بعنوان(H..TNorris)نوريس.ت.هنثره6()ْوافِمجثوفي

طارقجبلفيالمبكرالإسلامي
(TheEarly Islamic Settlement in Gibraltar)،بأنالكاتبُيعتقد

يلبثْلمثم،الجبلتمإحدىعلىصغيرةمراقبةِأورصدنقطةسوىيُقِملمزيادبنطارق

آثارمنتبفيمافإنولذلك،القوطجيشلملاقاةنزولهمنشهريننحوبعدانتقلان

عدةإلىهذااعتقادهفىنوريىويشند،تاليةإسميةعهودإلىيعودوالورالحصن

لتحصينحاجتهوعدم،الجبلفيطارقأمضاهاالتيالمدة!رُ:ءلىفمانوجزهانقاط

ناثم.القتالفيجميعاَلهمماسةحاجةفيوكان،جنودهعددوقلة،انتصارهبعدالجبل

وغيرهَاالخضراءالجزيرةَوافتتحالصحراءإلىالجبلمنطارقنزل"صراحةيقولالأثيرابن

الجبل،أرضسطحانحدارَالحسبانفياخذناوإذا.)61(إالجبلفيالذيالحصنوفارق

وبينالوربناءموادبينالتشابهَوكذلك،ومهندصينوعمالبناءموادمناليهيحتاجُوما

طارقجبلفيوالسورَالحصنَأنعلىيدلْذلككلفإن،الموحدىتازابسورالبناءمواد

لديهميتوفروكان،شهورثمانيةمدةفيالفتحمدينةشيدواالذينالموحدينعهدإلىيعودان

.)62(والعمالوالمهندسونالوقتُ

عامالإسبانأيديمنللجبلاصزدادهمبعدمرينبنيسلاطينُتاموقد

وشاهدالجبلزارحيمابالوطةابنولعل.وتقويهاتحصيناتهبناءباعادةم733ء/1333

بينهااقييزلمجردإنماكانتالعرببسوروتسميتُها،قديمةإنهالهقيلالقمةتُربتحصيناتِه

.)63(المخدثةالمرينيةالتحصيناتبقيةوبين

عامقبليُتوطَنْلمطارقجبلَأنإلىنثيرالبئاتكلأنإلىنوربسويَخلُص

.)64(الجنودلإنزالونقطةومرعىحربيةكفاعدةاستعالُهاقتصروانما،م0161ء/555

الجبلتحصينمنالخضراءالجزيرةعلىوايىَعبادبنالمعتضدُبهأمرما،ذلكيؤيدومما

المرابطينعلىعبادبنالمعتمدعرضهماوكذلك،فيهالمرابطينقواتترولخطرمنتحوطاً

)62(

(63)

(t)%

المصدر.ننى

.4/122الاردخفيال!مل:الأئيرابن

.43ص(طارقجلفيالمبكرالإ!مي)الاشيطان:نوريس

.44المصدرنفس

.05المصدرنفس
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الخضراء.الجز-وةدونطارقجبلفيالنزولمن

:طارقجبلمنعرليَّاننقشان

Thomas)جيمستومامىيذكر James)افرلْلىالمفيق)تاريخكنابهفي

(theHerculean StraitsلمهHistoryم1771عامالمنشورِ،7(ع!ا،

فيوالثافي،للحصنالجنويماالبابفوقأحدهما:عربيًينْئقشينكتاب!ينعلىانذاكعُزأنه

لقراءةطجةمنالمغاربةبأحدجيصىاستعانوقد.قلهرةبرجتربرباطِأومجدجدار

النقشفيالاْولىالحبارةأنوبيدو.لهاانجليزيةَترجمةَوأورد،النقشينْفيالعربيةالكنابة

الحجاجأ!ابنالمسلمينأميراللهعبدأدلمولاناتعالىاللهمنواقييزالنصر):هيالأول

غيرفكتاب!تهاالنقشعبارةبقيةْأما،أاللهأبقاهالوليدأدمولاناابنالم!لعينأميريوسف

هوإليهالمثارالسلطانَأنبالباستوريسالمعروفالاسبانيالأثري،ويرى.)65(مقر+ة

فرجسعيدأدبنالوليدألمابنالحجاجأبوالأوليوسفغرناطةططانُشكلدون

66))حَكَم )swot-? rfl./ veo_VYT).

عهدفيغرناطةأثرمدىعلىالأولالنقثىفيالواردةُالأحمربنيصلاطين4أعاوتدل

منالمسلموناسرْدَّهأنمنذطارقجبلفيوالمدنيةالعسكريةالمنثتآتعلىالأحمربني

iسنةالاصبان rrr/ A vrr67(م(.

فيث!تمل6حروفهبنكتابةيُتدلُكما،بكثيرالأولمنأقدموهو،الثافيالنقثىأما

وفي،منهالجزانجليزيةَترجمةكنابهفيجيمسأوردوقد.قراءنُهائتعذردييةعبارةعلى

.)68(الباتيةالعاقبةودته:لعفهاعبارةتردُآخرها

نأويُحتمَل.طارقجبلفيالاَنحتىعليهيُعثرعريمانقشأقدمالثافيوالنقثبى

أيضا.عليبنالمؤمنعبدبناءمنجدارهفيالنقشوجدالذيالرباطُأوالمجدُيكون

(65)

(66)

(67)

(68)

.44الممدرنفس

.46المصدرنفس

.46المصدرننى

.46المصدرنفس
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إ

مشصففيطارقجبل!مياتعلىكبيرةَتغيراتِأحدثالذيالمرينيالسلطانَولعل

!وناَساسِدونالرباطأوبالمجداح!فظالميلاديعشر/الراجالهجريالثامنالقرن

.)96(لحرمته

!ح!!!؟ع!!+يرم

م!بب!

ببن

.48المصدرتى)96(
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ومراجةالبحثبمصالرئبت

عرليةأ-مصالر

.7391الرباط،ا!طاسروفى:الفا!زرعألطابن

.6391القاهرة،الثافيالجز،الراءاطة:الاْبارابن

.6391،679Iبيروت،والتاصعالراجا!لدان،الاريخؤال!مل:الأئيرابن

الريةالدار،الاْولا!لد،انفيالقم،الجزير6أهلمحاصنؤال!خر6:الئنزبنىسامابن

7891.لبببا-نونىللكاب

.6891بيروت،لأممار!رالبفيانظار!ةبطوطةابنرحلة:بطوطةابن

.5591القاهرة،(اقهعدالأصر)مذكراتاليان:اللهعد:بلفينابن

اجمرابنمافة.5691بيروت،(الإسلاميةاسبانياتاريخ)الأعلامأ!ل:الدينلان،الخطبابن

.ء1347التاهرة،ابلريةاللحمة55910القاهز،1،غزاب8علافي

.9591بيروت،الاجالمجلدواطر،اقيأوديوانا!ركاب:الرحمنعبد،خلدونابن

.6491ب!وت،بالإطمةالمنلاريخ:الصلاةصاحبابن

.0591بروت،الثافيالجز،المزبالان:المراكحيعذاريابن

.0691نطوان،(الموحدلنيخJ))اثالتالجز،الم!رباليان

.5791ببروت،الأندل!اخاحداريخ:القوطةابن

يدن،الآلاق(اخزاقفيالمظقنزمةكابمن)ستخرجةوالأندلىإفريقاصلة:الإدريي

1866.

،اسر(خبرفيا!ارالروضكابمن)عتخبةيلاندلسجونةعفة:المنعمعبدابن،الحصري

.3791التاهرة

الدار،والرابمالنالثانالجز،الأصالمكلب!وللأنإرالاع!عصا:الناصريأحمد،اللاوى

.5691-51اليضاء

vtالقاهرة،والبروللاصبانجافيابتةالأيدلبةاتت!ر:اقهعدعد،عان i.ا

.9491القاهز،الملربأنجاركلنصزالمعجب:الواحدعبد،المراكي

.6091ليدن،اثملبممعر!فيا!اميمأحن:المقدمحي

.949؟التاهرة،والادرالأولانالجز،الرطبالأندلى!منمنالطبنمح:المقركي

.1867سدريد،جمموتأخبار:3الإمجهولمؤلف

.3691الرلاط،علوشنحقبئ،الموثبهاعلل:الإصممجهرلمؤلف

.(تاريخ)بدونبيروت،(الأندلى6قا)"ريخالطباالمرقةكاب:الحنابن،النباهي
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عربية:غير-مرابمب

0Balbas, .L Torres, Al Andalus, Madrid- Granada,)42291( Vol, VII, pp

.216-168.Ciudades Hispano- Musu[manas, Tomo ,I Madrid
,.G Tables de Conocordance des Eres Chretienne etول.,Cattenoz

5491.Hegrienne, Rabat

8 = The Encyclopaedia of Islam (First Edition- English),Leiden!
,34-1391.Vol.،)1) pp !. .s .v Merinids

.(Islam(New Edition- English82لمه - TheEncyclopaedia!
Leiden-London.6591.أpp.38-352ىف.Djabal,7..كلأك!+ Vol

7291,Highfield, ,R Spain in the Fifteenth Century, Bristol

0791.Julien, ,erdnA-selrahC History of North Africa, London
2591,ohammedan Dynasties, ParisضPoole,,.S The-ع+مأ!

2.Levi-Provencal,,.E Histoire de 'l espagne musulmane, Vol
0591.Paris- Leiden

Norris, .H ,.T "The Early Islamic Settlement in Gibraltar, Journal of the

0Royal Anthropololopical Institute, Vol. 19 (Part ,)1 London ,6191 pp

حو51.

,O'Callaghan, .J,.FA History of Medieval Spain, Cornell University Press
7591.London

فيأ!صصبر!راُث!!دبُمُمس!ا

أإأ!!ااقمابىصسا
ُم!ط2ُكا

مر،،
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الإسلاميةالعربيةالحضارة

افلىالسودانفيالإيجادوأئرها

الوسطىالقرونفي

وسنغايومال!غانةممالك

التخومعندتقعرقعةِفيالإسلاميةالعربيةالحضارةتأثيرَالتارنجيالعرضُهذايتناول

والنيجرالسنغالفهري-حوضاالغريالودانوهيألاالعربيةالدولةمنالجنوبية

عثرثلاثُالسادسَالقرننهايةحتىفيهاتعاقبتالتي-والحوضالساحلبايمالمعروفان

تاْثيراتبدايةَالمنطقةُهذهشهدتوقد.وسنغاىوماليكانةالتوالمطعلىهيعريقةممالكَ

مطثعمنذأىالإفرقىالثمالفيالعربالحكمتوطدأنمنذالإسلاميةالعربيةالحضارة

عبرالمغاربةالتجارثاطيفضلازديادفيالتأثيراتُهذهوظفت،للميلادالثامنالقرن

بينالإسلامانتشارنيالأثرأكبرُواستقرارهملنثاطهمكانحيث،الكبرىالصحراء

السودانإقليممنارتادوهاالتيالجهاتوفيالصحراء()صنهاجةالكبرىالصحراءقبائل

وكتبوالرحلاتالجغرافيا-كنبالعربيةالمصادرَأنبهالتريهُيجدرومما.الغربى

فيالزيماالودانتاريخعنالمتوفرةالوحيدةالمكتوبةالمصادرهي-والزاجمالطبقات

وهذه.آنذاكالكتابةَنعرفتكنلمالغردالودانقبائلَلأنوذلك،الوسطىاقرون
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هوالمصادرهذهأهمَّإن.الحضارةميدانفيكبيرةعربيةمساهمةذاخهاحدفيهيالمصادر

عشح،الحاديالقرن)البكريعبيْدوأبو،(الميلادىالعاشرالقرن)حوقلابنُصنفهما

عشح،الثالث)القرنالمفريسعيدوابن،عثحالثافي)القرنالإدرييوالحريف

الخاسى)القرنوالقلقشندى،عشحالراج)القرنخلدونوابنوالعمريبطوطةوابن

أهلومن.عشعالسادس)القرن-الافرقىبيوالصروف-الوزانوالحسن،ع!ثح

صاحبوعمودكعت،(السودان)تاريخصاحبُالسعدىالرحمنعبدذاتهالودان

باباأحمدالمعروفوالفقية،عشرالسابمَالقرنأوائلفيعاضاوقد،(الفتاش)تاريخ

أشهرومن،ععثرالاجَالقرنوأوائلعشرالسادسَالقرناخرأوفيعاشالذيالتنبكتى

الطبقاتكنبُسَضْنهطفضلاهذا.(الديباجبتطريزالاب!اج)نيلكتابُمؤلفاته

وتُخارهمالمسلمينضهاءاتصالعنقيمةِنتفٍمن،المنربأهلُفيهابرعوالتى،والزاجم

.السودانببلاد

العربافتتاحطريقعنيتئملمالزيماالسودانفيالإسلامانتشارَأنتاْكيدهينبغيومما

كانواالذين،خاصةالمفربمن،المسلمينالتجارطريقعنسلميأتمبل،الإقليملذلك

وأسواقاَعطاتِأقامواحيث،التجارةبقصدالنر!السودانأطرافعلىيتوافدون

طريقعنلا،أيديهمعلىينت!ثرالإسلاموكان.الودانأهلمعالسلعَيخهايتبادلون

كما.الوثنيينمنممالكهمورجالالملوكبينخاصةوالمثَلالاحتكاكطريقعنبل،التبشير

عثرالحاديالقرنمنتصففيالكبرىالصحراءكرلمافيالمرابطيندولةقيامَأن

انتث!ارفيهامأثرذا-كانالإصلامونضرالجهادعلىقائمةدولة-وهيالميلادي

وأعالىالسنغالحوضفيالسودانولين،الغرليةالكبرىالصحراءمنطقةفيالإسلام

هماضطلعوا،رعبتهممنوالكثيرونملوكهمأسلموقد،السودانفإن،وأخيرا.النيجر

الزي.السوداننيانتشارهمنالأولىالمرحلةبحدأوطانهمفيالإسلامبنث!رأنفصهم

كما،تبائلهبينالوحدةعواملمنعاملاكانالريطالسودانفيالإسلامانتثارَإنثم

الإسلامانتث!ارُحذتهامنأضعفالشاسحةالمنطقةهذهفيوالقبليةالعنصريةالفوارقَأن

التألف،ولغةِمحعمبكتووجيالودانيةالمدنمعاهدفيوالثقافةالتعليمكلغةالعربيةواللفة
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وأتاحالتقليديسلطانهمالمسلمونالسلاطينوطدكما.)1(والتاريخيةالفقهيةالمواضبعفي

بعضفي،وقيلرأوصلاحا،ورايةاعيدةَالطموحالمملللطانالجدبدُالدينُ

.)2(لأراضبهالمجاورةالوثنيةالممالكلاخناح،الاْحيان

طالماكبرىداخليةمث!كلةحلفيفضلالإصلاميةوالثقافةالإسلاملانتثاروكان

السلاطينُ!مد،القبليوالولاءالقبليةمشكلةوهيألا،النريطالسوداندولَواجهت

عددازديادومع،القيلةأوالقرابةصلةعليتقوملامركريةادارةإقامةإلىالمسل!ون

فياللطانُعليهااعتمدالملمينالمثقفينمنفئةالوجودحيزإلىظهرتالإسلاميةالمدارس

.)3(حكومنهتنظيم

:الصحراءعبرالقوافلوطرقالتجارة

إحداها،الكبرىالصحراءعبرالمغرببلادمنللقوافلرئيسيةِطرقيأربمُثمةكانت

جنوبفيصلجماسةمنوالثانيةوسفي(،)تكرورالسنغالفيوتنتهيافيطساحلَتحاذى

،الكبرىللصحراهالجنربيةالحافةعنداودغتفيوتن!تهيبتغازهمارةالأقصىالمضب

وإماوأودغستتغازهفيإماوتنتهيالرستصيينعاصمةتاهرتمنتبدأكانتثالثةوطريق

منحنىعندشنايفي(G)5،كوكو/جاوإلىومنها(بالوقاليومالمعروفة)تادمكةفي

النرب(طرابلىأو)القيروانافريقيةمنتبدأفكانتالرابعةالطريقوأمما.اليجرنهر

مارةتثاد(بكيرة)منطقةكانمفيأوالنيجرنهرعدوتنتهيوتادمكةبغداسونمر

.)،(بؤان

العالمأنحاهبقيةإلىومنه،المنربإلىيصلالسودانذهبُكانالطرقهذهوبواسطة

قامتالتىالإسلاميةالدولمنلكثيروازدهاررخاءمصدرَالذهبهذاوكان.الإسلامي

الاْندلس.فيوكذلك،ومراكشوالقيروانوتاهرتكجلماسةالمنربحواضرفي

)1(701..SecondEdition), Oxford,7491)pلمه13طLegacy

.011صالابقالمصدر)2(

(Oliver,.R and Fage,.",.D A Short History of Africa, London,7391 .p 09 (r

(Islam,Amsterdam,7591 pp..4-223 (tه/Lombard, ,.M The Golden Age
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واقورَالحبوبَتشملالنريالسودانإلىالقوافلتنقلهاالتِيالرثيسيةُالسلعُوكانت

،والأصدافالزجاجمنالنَظْممنوصنوفاَوالجلديةَالمعدنيةوالمصنوعاتِوالاْتشةَ

لمإذإليهالحاجةأسنفيالسودانكانالذيوالملحوالعطوروالأخابوالقطرانتموالخوا

لتفصيل1سوقأصبتةبمدينةأن،سبتةأبناءمنوهو،الإدريصيويذكر.إنتاجهيشطيعوا

بلادوجميعغانةإلىيُحملماوأكز..وتنظيمهوثقبهخرزاَوصنعهوحكَه،المرجانأ

بغلاتالسلعَهذهيشبدلونالتجاروكان.()ْ!كثيرايستعملالبلادتلكفيلأنةالودان

منالذهبتبركانتالرثييةالسلعةَأنإلأ،والاْبنوسوالعاجالذهبوهي،السودان

.السنغالضرحوضفيونقارةفيمناجمه

نظامَإنحتىواسعنطاقعلىقائمةالريماوالودانالمفرببينالتجارةوكانت

بأودغسترأيتُولقد9:حوقلابنُيقول.التجاريةللعملياتتيسيراَاستُحدثالصكوك

وأربعينباثنينسجلماسةمنوهوأودغتتجارمنرجلعلىلبعضهمحقِذكرفيصكا

حكيتُهاولقد،نظيراولاشيهاالحكايةلهذهبالمشرقحمعتُولارأيتُوما.دينارألف

.أ)6(فاستُطرفتْوخراسانوفارسبالعراق

المغربأهلواتصالالقوافلتجارةموضوععلىاًضؤوال!يِرالطبقاتكتبُوتُلق

للفقيهفتويانثلاللونشري!ي(المعربالمعيار)كنابفق.مبكروقتمنذالودانببلاد

قيامعلىثابتةدلالةفجما(م1201هـ/0304)تالقابى/ابنالقابىالبارزالقيروافي

كانالتي،السودانوبلادإفريقيةبينالميلاديالعاشرالقرناخرأومنذ!جاريتبادل

فيتمقِراض!عقدموضوعَالاْولىالفتوىوتتناول.الوثنيينمنسكاخهامعظميزالُما

ورزقتزوجحيثوأودغستغانةإلىتوجهومهاتادمكةإلىتوجَّهشخصمعالقيروان

باعوفاتهوبعد،بلدهفيدينعليهوكان،سنةعث!رةَإحدىموطنهعنوغابأطفالأ

حولالثانيةالفتوىوتدور.كدائنبحقهيطالبالقراضصاحبُخقدَّم،ممتلكاتهالقاضي

)0(

)6(

!ق،،المحراويةالثايةإفرلق!وعف:)الثريف(محمداللهعبدأبو،الإدري!

.801!ا،الجزائر،الآفاقهاخزاقفياثماقانزهةكابكهستخرجة

.69ص،(ناريخ)بدونبيروت،الأرضصور6:عليبنعمدالقاصمأبوحوفلابن
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.()7وصيةيزكَأندونالسودانبلادفيتوفيأفريقيةمنلتاجرميرابلأننزاع

القرنمصففيافريقيةفيالعبيْديينعلىالثائركَيدادبنمَخْلديزيداباأنيُذكرومما

بافريقيةالجريدمنطقةمنلتاجرِولدإذ،الأصودبالحبثيإليهيُشاركانالميلاديالعاشر

أصلمنكانبسجماسةمدراربنيدولةمؤسسَأنكا.تادمكةفيسودانيةجاريةمن

مبكروقتمنذالسودانببلادالمغاربةاتصالعلىيدلذلككلإن)7ت(.سودافي

أهلها.معوتزاوجهم

وتكرور:عانةفيالإسلام

الصحراءمنالجنوكادالطرفعندالواقعةالمنطقةَتشغلكانتالقدبمةغانةمملكةإن

ميلمخوخصماثةتبعُدف!،والنيجرالنغالنهريْأعالىمنمباشرةالثمالإلىالكبرى

منها،اسَهاانْحذتالتي،الحديثةغانةدولةحدودعندنقطةأقربمنالغرر!الشمالإلى

.السودانممالكاْعرقَبوصفها

العاشرالقرنفيأوجَهابلغتْالتي،القديمةغانةمملكةعنلَديناالمتوفرةَالمعلوماتِإن

وكان.والبكرىحوقلابنُوخصوصاالعربالجغرافيونكتبهممّامستسدة،الميلادى

إلأ،غانةمدينةُاندثرتوقد.وعاصمتهاالبلادعلىوكذلكالملوكعلىيُطلَقغانةالاسمُ

)جنويصالح-كمبىفيمنهاالإسلاميالحيموغإلىاهتدتالأخيرةَالحفرياتِأن

.)8(الكرمالقرَانمنآياتٍتتضمنعربيةعليهاكتاباتحجارةعلىفيهوعُز،(موريتانيا

(V)

7()

8()

عبرالتجارة!اولانالهجريالرابمالقرنأواخرمن"فتويان:يكلما،(Brett)بريت

صبهوثمركرنظمهاالتيالصحراءعبرالقوافلبتجارةالخاصةالدوةفيقدمبحثالصحراءأ

.ا-2ص،9791اكوبرضهرفيالغربطرابلىبمديخةاللبمالجهادودراسات

.م!يق،وس!تهمعيْدبنىطوكافير:عليبنمحمداللهعبدأبو،حمادابن-أ

.18ص،2791،الجزائر،فوندرهابدبن

متخرجةقطعة،والمغربافريقيةبلادذكرفيالمغرب:اللهعبدعيدأبو،البكري

.914ص،6591باري!،سلاندي!يق،والممالكالمالككابمن

Cambridge History of Africa, Vol. II, Cambridge University Press
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ولذلك،الذهبنجارةعلىجطركاعلىالأولىبالدرجةيقومغانةمملكة4رخاكان

بماملوكهامنالاْرضوجهعلىأيسرمن)وغانة:حوقلابنيقول.الذهبببلادعُرفت

منماصصةأودغستملوكإلىوحاجتهم...المثارالتبرمنالمدخرةالأموالمنلديهم

.0،)9(0بهإلألهمقواملافانه،الإعلامناحيةمنإلبمالخارجالملحأجل

أبوأوردهاالتىتلكهيعثرالحاديالقرنفيغانةمملكةعنالمعلوماتأوفىإن

وهو،م1ء/046680سنة(والم!لك)المسالككنابهتأليفمنفرغالذيالبكرىعُبئد

المناربةالتجارمنغانةحاضرةعنمعلوماتهاستمدإلأانه،الأندل!موطنهيبرحلموإن

مدي!انغانةومدينة5ُ:البكرىيقول.عليهاترددهمبحكمجيدأالمدينةعرفواالذين

سجداعشراثافيهاكبرةمدينةوهي،المسلحونيسكنهاالتىالمدينةإحداهماسهليتان

ومدينة...عِلْموحمَلَةُضهاءويخهاوالراتبرنوالمؤذنونالأئمةوفا،فيهيجُمعونأحدها

مننجهيصليسجدالملكمدينةوفي...بالنابةوتُسئىهذهمنأميالستةعلىالملك

وغاباتقبابالملكملىينةوحول.الملكحكممجل!منمقربةعلىالمسلصينمنعليهيفد

أىأكاكيرهمويخها،دينهميقيمونالذينوهم،سحَرَتُهمفيهايكنوشَعْراء

مالهبيتصاحبوكذلك،المسل!ينمنالملكوتراجمة...ملوكهموقبور،أصنامهم

.)01("...وزرأهلهوأكز

معمتاعاكانالملكَوأن،وثنيينكانوارعيتهوأغلبيةَالملكَأنتبينهذامن

الملمينعلىاعتمدأنهكما،ماجدهموفيهابهمخاصةمدينةببناءلهمأذِنَبحيثالمسلحين

منقرناَظلواالذينصقيةجزيرةفيالنورمانبملوكيذكرناوهذا،مملكهادارةفي

الم!لمينعلىالاعمادكليعتمدون،المسلينأيديمنالجزيرةعلىاستيلا3بعد،الزمن

.)11(والماليةالإداريةضؤونه!مونصريفبلاطهمفي

منهدينهأهلُدنا)فإذا:فيقولغانةفيالملكأمامالرعيةمثولعنالبكريويتحدث

فإنماالمسلمونوأما،لهتحيتهمكلك،رؤوصهمعلىالزابَونزواكبِهمعلىجثوا

89.ص.حوقلابن()9

.175صر،.البكري)01(

.7-268ص،6891بيروت،جمبرابنرطة:مححدالحينأبو،جبيرابن()11
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.")12(باليدينتصفيقاَعليهسلامهم

لنهرالاْدفىالمجرىعدتقعكان!التي،تكرورمدينةُكانتغانةمدينةمنالغربوإلى

وارجايملكهمأسلمانإلىوثيينتكرورأهلُوكان.المحيطساحلعنبعيدِغيرَالسنغال

سنةأىأاليومتكرورأهلاإنالبكريويقول.م4101ء/432سنةالمتوفىرابيسابن

أهلمنالإسلاماعتنقمنأولَكانواالتكاريرإن.6)13(صلمون،م0546/6801

التسميةُوأصبحت،لهمالمجاورةالقائلبيننشرهعلىبنثاطوعملواالريماالسودان

أثروعنعشر.الراجَالقرنبعدالعربالمؤرخينعندالزيماللسودانمرادفةَ)تكرور(

وتحض!ر،المغاربةأيأالبيضخالطاومَنْسحيدابنيقولبالمغاربةالتكاريراحتكاك

منهمالمسلمون،عراةوباديتهم...لهمجلوبوذلكوالقطنالصوفمنلباسَهاتخذ

.،)14(يشزونلاوالكفار،جلودأوبعظامفروجَهميسترون

الون:والسودانالمرابطون

الخاسىالقرنمنتصففيافريقياغربفيالمسرحعلىالمرابطينظهورِحتى

افريقياغربفيوياضطرادسلمياينتشرمُالإسكان،الميلاديعثرالهجرمحما/الحادي

منكثيرفيإصلاميةجالياتتوجدوكانت.المغاربةالتجارأيديعلىالصحراءجنود

بلادغانة.إلىالمغربمنالصحراءعبرالقوافلطرقعلىوالاْسواقالمراكر

المغرب!لىمماالكبرىالصحراءمنالنريالطرففيأساساَالمرابطيندولةُقات

قوامهاوكانت،ياسينبناللهعبدالمُصلحالمالكيالفقيهجهودبفضلجنوباَالاْقصى

منذالدولةهذهطابمُوكان.ومسوفةوجدالةلمتونةالثلاثالصحراءصنهاجةقبائلُ

وعبادةالبِدععلىوالقضاءونشرهالإسلامسبيلفيالجهادَ،احمهامنيُستدلكما،نشأتها

)12(

13()

)14(

.176صرط.البكرى

.ivyصالابقالمصدر

احماعيلتحقيق،اسالياكاب:المونجدبنسصبنعلىالحسنأبو،صعيدابن

.19ص،0791بيروت،الرل!
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إعراضَالأمرباديءرأىلماياصينبناللهعبدإنالفاميزرعأ!ابنيقول.الأوثان

كانإذ،الإسلامفيدخلواالذينالسودانبلادإلىعنهمالرحيل"أرادعنهصنهاجة

صهاجةقبائلَعربنبكرأبوالمرابطيالأميرُهانأنوبحد.ظهر،)15(قدبهاالإصلام

فتححتىفجاهدهم،السودانبلادغزوإلىوخرججيوثاكثرة"جمعًبيغاوأقرَّالوثام

المغربفيتاشفينبنيوسفعمهابنُاستقلولما.شهور،)16(ثلاثةمسيرةبلادَهم

نأإلىالودانمنالكفَرةَيجاهدمدةبهافأقامالصحراءإلى5بكرأبوانصرفالأقصى

ضهرفيوذلك،الدرحمهفاتمسمومبسهمرُمي،غزواتهبعضفياللهرحمهاستُثهد

جبالإلىالصحراءبلادأمرُلهاستقامأنبعد،م87101وأربعمائةثمانينسنةالمكرمشعبان

.،)17(السودانبلادمنالذهب

منم5401سنةاودغستعلىاستيلائهمإلىأدىالجنوبفيالمرابطينجهادَإن

760fسنةذاتهاغانةعاصشهعلىاستيلائهمإلىأدىكما،غانةملك iضهائياوالقضاء

يزاولونالمجاورةالمناطقفيوانتشروابالسوننكيالمعروونأهلُهاأسلموقد.الوثنيةمملكتهعلى

الرلط.الودانمنكثزمناطقَفيالإسلامنثرفيالفضلُيعودوإليم،التجارة

بثؤونالمرابطينلانشغال،الاْمدقصيرةَكانتغانةإقليمعلىالمرابطيةَالسيادةَأنومع

علاقاتوجودعلىتدلالعربيةالمصادرفيالإشاراتِأنإلاَ،والأندلسالاْقصىالمغرب

أقامهاالتيالوحدةَإن.السودانحكماموبعضالأضىالمغربفيالمرابطينبينمستمرة

عددِامحشافمنلَبين،السودانبلادإلىالأندلىمن،الإسلاميالمغربفيالمرابطون

عث!رالثافيالقرنمنالأولالعقدإلىتارنجخُهايرجعإصلاميةقبورِشواهدمن

ثم،الأندلسفيكتابتُهاونُقشتْنُحتتْقدتكونأنويُرجح،(م0011-0111)

وكانوا)5ءك!(كوكو/جاومدينةفيوملكةملكئينأضرحةعلىلتقامَالصحراءعبرنُقلت

.)8؟(حديثاَأسلمواتد

)15(

)16(

ج.صىتحقيق،امرطاسبروشالمطربالأنيس:أحمدالحباسأبو،الفاحمطزرعأ!ابن

.VAص،1843أبالة،تورنبرغ

.86صال!ابقالمصدر

.AYصالابقالمصدر

7891,Cambridge History of Africa, Vol. III, Cambridge University Press

.33105
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يذكرهماذلكيؤكد،المرابطينمَقْدَمِبحدغانةقبائلبينالإسلامُانتشرلقد

منالمياصيرُالتجارُيقصدها"غانةإنيقولإذ-البكرىروايةمنقرنِبعد-الإدريي

ويضيف.ا)91(مل!ونوأهلها.الأقصىالمضببلادصاثرمنبهاالمحيطةالبلادجميع

.2(،)ْبيتهعُرفوفيلك،للكفارالجهاداكثيرُغانةملكَأنجدابن

ضمالفيالنصارىبينالانتشارواسعَكانالمرابطي/الديناراثمقالأنيُذكرومما

با!موالبرتغاليةالقديمةالقسصتاليةفيعُرفوقدأسبانيا،

(metcal,metical, mitical)العربية.)مثقال(منمثتقةَصِيغوكلها

مواطنعلىوميطرواالسنغالفهرإلىإبرونهرمنامبراطوريتهمامتدتوقد،فالمرابطون

والمغربالأندلسمنكلىفيضرلوا،الصحراءعبرالقوافلتجارةوعلىغانةفيالذب

وقد.امبراطوريتهمخارجكبيرإتبالعليهاوكان،الخالصالذهبمندنانيرَالأقصى

سنةمناعتاراغرارهاعلىدنانيرضربالذي،وليونقثتالةملكالثإمنالفونوقفدها

Le)3باوتُعرفم1173 morabeti alfonsi)باصمتُعرفظلتالدنانيرَأنكما

(maravedis)21(الوسطىالقرونأواخرحتىالمسيحيةاصبانياممالكفي(.

وابنُسيدابنُعنهنقلالذى،فاطمةابنَالرحالةَأنبالذكركذلكالجديرمنولعلَّ

النررالسودانأبناءمنهر،الأقاليممنوراءهوماالسودانأخبارمنكثيراَخلدون

قبلأي،الميلاديعثر/الثافيالهجريالادسالقرنفيعاضوقد(غانةأو)السنغال

ابنأوردهاالتيالنقولِسوىالعربيةباللغةالفهالذىمنكتابهتصلْناولم.بقليلسعيدابن

.)22(الزلطالودانبأحوالاطلاعهدقةعلىتدلوهي،خلدونوابنصعيد

)91(

)02(

)21(

(NT)

.Vصالإدربي

.29صسيدابن

-VicensVives, Jaime, An Economic History of Spain, tr. .F.M Lopez

.01059%1,,Morillas,Princeton University Press

336..Historyof Africa,،))) pءههأCambr

عملةمنبدلاجدبدةعحلة0891َيويوضهرمصففياتخذتموزمبيىانيذكرومما

،()مئقالعنعرف3اوهو،4Meل!أ3باالجديدةالعملةوتعرف،البرتناليةاسكودو

كرالادسالقرنحتىابيرلةجزلرةثبهفيتداولهذاعالذيالمرابطيالديناروهو

لموزميق.البرتغالاضماربدأحينأي،ايلادي

705.ص،اAIVمدريد،الأندلسفيوابخراينا!رايخةكاريخ:حين،مؤنى
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:(م14-هه)1238مالم!ف!الإسلام

قبائل!بينخلافاتمننشبلماونتيجةَ،الظمخوالمرابطينأنظارلتحولنظراَ

ر!ةأضيقَنطاقعلىولكن،ثانيةالظهورإلىكانةعادت،ذاتهاالصحراءصنهاجة

زعيمإلىالأمرآخرالقديمةكانةتراثُوآل،تجزأتأنتبنْولم،قبلمن8ثراوأقلأ

الأعلى.النيجرواديفيالقاطنةمانديقباثلإحدى

الميلاديينعشروالراجَعثرالثاكَالقرنينفيازدهرتالتي،ماليامبراطوريةَإن

إلىالواقعةالرقعةفيالقاطنة(Mandinka)ماندينكاقباثلُالأولىنواتَهاكانت

القرنفيمعروفةماليوكانت.والسنغالالنيجرنريأعالىبينماغانةمنالجنوب

اوملكهم:فيقولآنذاكملكهاإصلامعنوعدثنا،مَللالبكريوييهاعثرالحادي

بقرابينهمفاستقوا،عامبعدعاماأجدبتبلادهلاْنبذلكسُمًيوإنما،بالملمافييُعرف

المسل!ينمنضيفعندهوكان،وشقاءقحطأإلأيزدادونولايُفنوضهاكادواحتىالبقرمن

الملك،أيها:لهضال،ذلكمنمادهمهمالملكُإليهثكا،الشةويعلمالقرآنيقرأ

برصالته،وأقررتَ،واللامالصلاةعليهوبمحمدبوحدانيتهوأقررتَتعالىبالتهآمنتَلو

تعئموأن،بكوحلْفيهأئتَمماالفرجلكلرجوتُ،كفهاالإسلامضراجَواعتقدتَ

أسمحتىبهيزلْفلم،وناوأكعاداكمنذلكعلىبح!دَكوأن،بلدكأهلالرحمةُ

يعلاماوالُقالفرايضمنوعلمه،عليهتييرمااللهمنمحعابوأقرأة،نيتَهوأخلص

قطنثوبَالملمُوألبسهسابغاَطهراَف!هافتطفرنأمره،جمعةليلةإلىبهاستاْناثم،جهله

به،يأتمْيمينهعنوالملكيصليالمسلمٍضام،الأرضمنربوةإلىوبرزا،عدهكان

قدواللهإلأالصباحانفجرفا،يؤمنوالملكيلىعووالم!لم،اللهشاءماالليلمنفصليا

،بلادهمنالحَرَةوإخراجالاْصنام،أيأالدكاكيربكسرالملكُفأمر.بالسقأعمهم

.،)23(مثركونمملكتهوأهلُ.وخاصتِهعَقبِهوأسلامُإسلامُهوصح

عاصسةَلنفسهاتخذالذي(م1255-0123)حَكَمسندياتابالملكماليتاريخُيبدأ

مزاميةَالجديدةُالامبراطوريةُوكانت.سلطانأىبمنسىوتلفب،نيافيهيجديدةَ

!ثرقاتمتدوكانت،غرباالمحيطإلىالأعلىالنيجرخهرعلىنيافيالعاصمةمن:الأطراف

(Yr)178صابكرى.
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الرئييةالمعدنيةاف!ةمصادرَنضموكانت.الحوسابلادحدودإلىالنيجرواديبمحاذاة

كما،الجنوبفيالذهبومناجمِ،تكدافيالنحاسومناجمِ،تغازهفيالملحكمناجم

وكوكو.وجِيولاتةوهيالهامةالتجاريةالمدنعلىاشتملت

.الإسلاماعتنقأنبلبثلمأنهإلأ،حكهأولفيوثنياَسندياتاكانأنويبدو

المسلحين،منممالىسلاطينعشركانكلْالرابمَالقرنأواخرفيالإمبراطوريةنهايةِوحتى

الحج.فريضةَمنهمكثيروأدى

بالورعاشهرالذى(م1337-1321)حَكَمموسىمنسىمالىسلاطينأثهرَإن

وازدهارها.رخائهاأوجَماليشهدتعهدهوفي،والتقوى

مكانةمنذلكفعزز،م1324عامالمكرمةمكةإلىالحجفريضةَموسىمنسىأدى

أوروبا،وفيبلالإصلاميالعالمأرجاءفيبالذهبثرائهاأخبارَوأضاع،اليلادفيالإسلام

البلادتنحيةفيسامواالذينالملمينوالعلماءالتجارمنالكعيربنبلادهإلىواجتذب

وثقافيا.اتتصاديا

بالطريقنوخهثموسرتالغفبرباوجلةوركبُهموصمنسىمر،مكةإلىالطريقوني

قدَّموقد.سفرتهليأنفقهاذهبأحملىمائةَمعهاصطحبإنهوقيل.القاهرةإلىالساحلي

ونفحهإلأوظيفةرد!ولاأميرايزكولم،التبرمنحملاَالقاهرةنيالسلطانيةللخزانة

.مصر)"2(فيالذهبصعرهبوطإلىأدىمما،بالذهب

وابناع،المسلحينالعلماءمنعدداَالحجمنعودتهعندمعهموسىمنىواصطب

اتصلالمكرمةبمكةمقامهأثناءوفي،الإسلاميةالثقافةَلبلادهليوفرَالدينيةالكتبمنجحلةَ

في)توفيالساحليابراهيماسحاقأبوالأصلالأندلسيوالمهندسُالاعرُموسىبمنسى

الماجدمنعددبتشييدوكلفهماليإلىمعهالسلطانواصطحبه(ضريحهوفيهاتمبكنو

فيقبلمنمعروفاَيكنلمالذيبالاَجرثيَّدها،وغيرهماوكوكوتمبكتوفيوالقصور

الاْندلي.المزيماالبناهطرازَالغردالسودانإلىوأدخل،السودان

القاهرة،الخاصالجزء،الانثاصناعةزالأكىصغ:أحمدالعباسأبو،القلمدي)24(

.192-928ص(تاريخ)بدون

311

http://www.al-maktabeh.com



والمغربوتون!مصرَفيالإسلاميةبالم!الكعلاقاتهتوطيدعلىموسىمنىعملوقد

فيوخُصصن،ممرفيكبيرةجالية،مالىأهلعُرفكما،للتكاررةوكانالأقصى

.)25(باحمهمعُرفللتكاررةرواقالأزهرالجامع

لإفريقياالخرائطمنعثرمجموعةالراجَالقرنأواخرفيميورقةجزيرةفينُثرتوقد

مامعإلىتناهىقدكانالتى،مالىفيوكوكوكممبكترمواخمرةلأولفيهاظهرت

الإنجليز!التحبيرجاءهناومن،نائيةولكنهابالذهبغنيةأسواقأنهاالأوروبيين

(tuطداfrom here to Timb))الخرائطهذهوأهم.)26(جدابعيدمكانعلىللدلالة

Catalan)القطالافيالمصوَّرالميورقية Atlas)كريسكلأبراهام

(Abraham Cresque)تناقصوقتِفيأوروبافيموسىمنسىشهرةَأذاعالذي

مصدرَباعتبارهاافريقياإلىالناستفكيرُفاتجة،الذهبمنأورولااحتياطيكثيرافيه

.)27(المغرببلدانطريقعنأوروباإلىالواردالذهب

غربشعوبمنعددأاليومتشمل(Manding)ماندنجالتسيةأنيذكرومما

منبثىءعربيةحروفكنابتهافياستُعملتالتياللغةنفسمنمشتقةلهجاتد3َافريقيا

.)28(المغاربةطريقةعلىالعردبالخطمالىأهلكنابةَأنالقلقث!نديويذكر.التحوير

أهلبلباسشبيهولباسُهم،المفربمثلبحنكعمائممالم!أهللباسَإنالدكالىويقول

فيوهم،بالسروجالخيولمالىأهلُويركب.تفريجبلاودراريم-جبابالمغرب

.)92(العربمكأنهالركوبنيأحوالهمغالب

مليمانمنسىسلطانهاوعنعثرالراجالقرنمنتصففيمماليعنوفيرةمادةلدينا

هوعيانضاهدمنمعلوماتلدينا،العمرىذكرهماإلىفبالإضافة.موسىمنىشقيق

25()

)26(

27()

28()

)92(

،6191القاهرة،الفريةبافريفةالودانبةالإ!لايةالدوليخAi:الرحسنكيعبد

.123ص

791Collinsء0152.05 English Dictionary, London

0791,Bovill. .E ,.W The Golden 3 ade of the Moors, Oxford University Press

105الو

.5/892القلقدي

.5/992الابقالمصدر
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مالىزبارةنيشهورتحةمنأكثرَأمضىالذيب!وطةابنالئ!هرالمفردالرحالة

(.م)2-1353

فإنذلكومع،مالىفيتوطدقدكانالإسلامأنعلىتدلبطوطةابنروابةَإن

أعجبَوقد.رعيتهمنالوثنيينبينالمنئشرةالمحليةَوالتقايدَالعاداتيراعيكانالسلطانَ

الصلواتوأدائهمالقومبتديناعجبكما،مالىفيوالعدالةالأمنباصتتاببطوطةابنُ

.الكرمللقرآنوضظهم

نأمنبطوطةابنذكرهماالمسل!ينعندعنصريتمييزأيوجودعدمعلىيدلومما

-كانالجزوليالفقيهابنمحمد-عالىعاصمةفي(المغاربةأي)البيضانجاعةكبيرإبن

إيهايلجاْحرمأالماجدَكانتأنكذلكويلاحَظ.3()ْالسلطانعمابنةمنمتزوجأ

زوجتهعلىغضبسليمانمنصىأنيذكربطوطةفابن،الحاكمبطىمنالمخيرون

بدارواستجارت...قاسا"فخافتضدهمؤامرةبتدبيراتهمهاإذقاساعمهوابنةِالكبرى

إ)31(الخطيبفبداريتمكَّنلموان،بالمسجدهنالكيستجيرواأنوعادتهُم.الخطيب

يذكربطوطةفابن،للدماءضناالمتازعينبينالإصلاحإلىيبادرونالمسلمينعلماءُوكان

بينهللإصلاح%ميرهاإلىبهاوالشيخوالمدرسوالخطيبالقاضيتوجهبتكداإقامتهأثناءأنه

.آخر)32(أميروبين

ومنها...الظمقلةُالح!نةأفعالهمافن:فيقولالودانمحاصبطوطةابنويوجز

،البيضانمنببلادهميموتمنلمالتعرضهمعدمُومنها...بلادهمِفيالاْمنشمولُ

ومنها.مستحقْهيأخذهحتىالبيضانمنثقةييديتركونهإنما،المقنطرةالقناطيرَولوكان

يومُوإذاكان.علهاأولادَهموضردهُم،الجماعاتفيلهاوالتزامُهمللصلواتمواظبتُهم

نأعادتهمومن.الزحاملكزةيصفيأينيجدْلم،المجدإلىالإنسانُل!كرولمالجمحة

إلىيذهبحتىبهايستضهبموضعلهفيبسطهابجادتهغلامَهانسانكليبعث

تيمنإلألأحدهميكنلمولوالجمعةيومالحانالبيضالثيابَلباسهموم!نها..الم!جد

()31

(32)

.665ص،6891بيروت،بطوطةافىرطة:محمداقهعدأبو،بطوطةابن

.671صالابقالمصدر

.IMصالابقالمصدر
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يجعلونوهم،العظيمالقرَان!ظعنايتُهمومنها.الجمحةبهوضهدونطفهغسلهخَلِق

حتىعنهمتفكفلا،حفظهفيالتقصيرضهمفيظهرإذاالقيودَلأولادهم

...،)+(.يحفظوه

:(م1915-)1468سنطيامبراطوويةفيالإسلام

ع!ليمانمنس!ىوفاةبعدمالىامبراطوريةأصابالذيالضعفنتيجةمنكان

وهواقايهاأحدُاستقلأن،المالكاليتافرادبينالمنازعاتببب،(م0136)ت

عثر.الخاصىالقرنفيماليحابعلىالتوصعفيشغاىمملكةُوأخذت،سنغاى

سنةذلككان،كوسايالقديمةشغايملوكمنأسل!منأولَكان

-Muslim)-داممُسلمسنغايبلغةوسي،مهـ/5040101 Dam)،ومنه

أحماءيحملونكلهمسنغاىملوككانبعدهومن.مكرَهالامختاراَالإسلامَاعتنقأنهيُفهم

.)،3(اسلامية

سنةنمبكتوعلىاستولىالذىوهو،سنغاىامبراطوريةمزسىَعلىسنياعتبارويمكن

مؤرخيجعللكاخهاوضهاثهاممامعاملتهفيقاصياَوكان،الطوارقأيدىمنم1468

كوكومدينةلهعاصحةَعليسياتخذوتد.إسلامهفيويشككونعليهيحملونتمبكتو

عاصمةنياميمنشرقامنركيلوسبعمائةمخوتبعدوهي،النيجرنهرمنحنىعلى،)5،ك!(

مالم!.

،توريمحمدهوالعكريينالقادةأحدُالسلطةعلىاصتولى،م3914سةوفي

بلغتوقد.محمدأسكياباممهوعُرفأسكياكمااصرةباسمعُرفتحاكمةَأصرةفاْسى

وزادت(ماهYA-3914)حَكَممحمدأسكياعهدفيوازدهارهاقوخهاذروةَسنغاي

وضملتتقريباالأقصىالمغربإلىحدودُهاوامتدت،ماليامبراطوريةرقحةعلىرقعتُها

ططنةباْراضيوسَصلالحوصابلادَتشحلشرقاأراضيهاوكانت،تغازهفيالملحمناجمَ

.(roبورنو)

(rr)

()34

(35)

.-2673صالابقالمصدر

318..ngof Islam, London,3591 pفيArnold, Thomas, Preac

19..Oliverand Fage, A Short History of Africa, p
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الوثنييننحوتسامحاَأبدىضدذلكومع،وعلمائهللإصلاممتحصأمحمدأسكياكان

للأسلامِمحمداسكياأصداهاالتىالخدمةُوسثل.الإسلامعلىيَحمِفهمولم،رعاياهمن

رحمياديناَالإسلامواتخاذالإسلاميةللعلومكركرتمبكنوتنيةفيالأولالمقامفي

تشجيعمنلقُوهلمانظرأتمبكعوبأعدادكبيرةعلىوالفقهاءالعمطلبةُوتوافد.للامبراطورية

تمبك!وفيالمسلمينالعلماءيزورماكثيراَكانالذيمحمدأسكياجانبمنورعاية

.)36(ويشيرهم

سنةألمكرمةمكةإلىبالحجعمداسكياتام،قبلهمنموسىمنسىفعلوكا

سبيلعلىذهبادينارالفمائةوهبَ،المكرمةبمكةمقامهوأثناء.م6-7914

مكةوفي.السودانبلادمنالحجاجُفيهيقيمنزلبناءعلىمثلَهاوأوقف،الصدقة

فكان،الزيطالودانأيتحرور،،بلاد"خلافةالعباسمكةضريفُقفده،المكرمة

ابن،الصقليوزاره.الدينورجالالعلماءأعينفيعمدأسكيامكانةمررعززمماذلك

عندبالثرفاءذريتهوعُرفتتزوجحيثم9151سنةتمبكتوفي،الشريفأخ

.(rv)ابسودان

باْسكيااتصالعلىالمنيليالكرمعبدبنمحمدالشهيرالتلصافيوالمصلحُالفقيهُوكان

الودانعلماءكبارمنالمغلىالفقيهويُعَا.م2015سنةكوكولزيارةدعاهالذيمحمد

الصحراءوعطفيشاتفييثبابهأيامأمف!تدوكانعثر،السادسَالقرنفيالريما

فيواستمرالحوسابلادإلىانتقلثم،الطوارققبائلبينللإسلامداعيةأكبرَكانحيث

وخموصا،الدينيةالأمورمنعددعنالأسئلةبعضَمحمدأمحياإليهوخهوقد.دعونه

للحساثليشرعوكيف،كافراLَمشخم!إذاكانمايقرروكيف،يستثيرمنحول

استُنختسهبةَإجاباتِالمغلىأعدْوقد.الإسلاميةالشريعةبمقتضىالاجتماعة

أثرهذهالمغلىلاَراءوكان.الحوسابلادوفيشغايامبراطوريةأرجاءفيشهرتُهاوذاعت

تبرلرفيإيهااستندالذي،فرديودانعثانالفولافيالزعيمعلىقرونثلا"لةبحدمباشر

(36)

(37)

Trimingham, .J Spencer, A History of Islam in West Africa, Oxford

89-79..UniversityPress ,0791 pp

*30 )s، A Thousand Years of West f r caأم!(أ.J .F Ade. Espie, Ian,شAja

123..History,Ibadan University Press,0791 p
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فينيجيريابثمالكاتيافيعُزوقد.عشر)38(التاصعَالقرنأوائلفيأعلنهالذممطالجهاد

النزاماتعنلاْميركانوالمغلىوضعهارسالةمننسخةِعلىالقرنهذامنالثلاثينات

كثيراَعبارة!ثر"مصدرُكلْرعينهعنالسلطاناحتجابَ)إن.وواجباتهماللاطين

والمست!رالمباثرالاتصالضرورةعلىالأميرَأوالسلطانَيحثفالمضلى،الرسالةفيتترددما

.93()برعيته

:زاهرةإسلاميةحاضرةتمبكعومدينة

علىeفوناثبرانؤثراأنالنالبةالفرونفيلهماتُدًرمدبشانالأعلىالنبجرنهرعلىناْسست

سنةتاْسستالتى(Jenne)جيمدينةإحداها،الزيالسودانفيالاسلامانتشار

هيالثانيةوالمدينة،مهماَتجاريامركراتصبحأنلهاقُذروالتي،م4401ء/435-3

م0011صنةحواليتأسستوقد،المضببلادمعالقوافللتجارةالمهمالمركر،نمبكتو

،السعدىيقولوكما،البدايةمنذإسلاميةَمدينةَتمبكتووتدكانت.الطوارقأيديعلى

القرنفيتجكتووأصبحت.قطالرحمنلغيريخهايُجَدْولم،الأوثانعبادةُتدنًسهالم

الطلبةُعليهاوتوافد،النر!السودانفيالإسلاميةوالثقافةللعلومعث!رمناراَالسادسَ

المدارسعددُبلغوقد.4()ْورعايهتشجيعمنفيهايلقؤنهبماكانوامدفوعينوالفقهاءُ

.)1"(مدرصةوخسيئعثمرماثةَالسادسَالقرنأواخرفيتمبكتوفيالقرَانية

سنةالمراكشيةالحملةوقوعحينإلىتمبكتوفيمزدهرةَظلتالإسلاميةَالعلومَإن

اقتصادياَوضعأوخلقتْ،سنغايامبراطوريةافهيارإلىأدتالتىالحملةوهي،بما195

لانظيرايومثذتمبكتو.كانت)2"(العلموطلبالتحصيلمتابعةعلىلايشجعواجتماعيا

،الناسأكثرمنأهلهاأوكان...المغرببلادأضىإلىالسودانبلادمنالبلدانفيلها

(TA)

(93)

)04(

)41(

)42(

.3124-صالابقالمصدر

.014ص...السودانيةالإصلايةالدول،ربخ:زكيالرحمنعبد

141..Bovill,P

9-318..Arnold.PP
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.،)43(جنيإلىكوكومنوأدباؤطاقراؤهاكثُرَ...وإعانهمالعلمبطلبةتلطفأ

التيالمدنهيعرَالسادسَالقرنحتىالغريبالسودانالحضاريةُالمراكرُظثتْلقد

أوجَهاتمبكتوبلغتالقرنذلكوفي.المغربتجارمنكثيرويقطهاإليهايفدكان

الأديبإليهانقلهكما،الأندل!يالصريماالمعماريبالطاجمبانيهاواصطبغت،الحضاري

منإلأالعمارةأتتهاما9وتمبكتو.)"(الساحلىإبراهيمإصحاقأبوالأندلسيوالمهندس

.(toأ)المعاملاتأوالدياناتفيسواءالمغرب

جامحةبمثابةكانالذيسنكُريمسجدأشهرهامساجدكبيرةثلاثةَآنذاكتمبكتوضمت

أبرزهممنالمغرببلدانمنالأساتذةمنعددتمبكتوعلىوتوارد.كلهالزيطلل!ودان

زباديةالقادرعبدالايهتورويلاحظ.ل!يالتامجىوسيدي،المغلىالكريمعبدبنمحمد

مثلالمشرقفيتُعرفْولمالفزةنلكخلالتمبكتوفيعُرفتْالمغربيةالمؤلفاتمنعددأأن"

كانالتىالمصنفاتانمنفقدكانا،المنطقفيالمغلىوأرجوزةللونشريسيالمعيارجامع

.تمبكنوإ)6"(ماجدفيلطلابهمبالثرحالمدرسونيتناولها

لدىالمعروف-الوزانمحمدبنالح!نعشرالسادسَالقرنأوائلنيتمبكتوزاروقد

Leo)الإفر-قيليو3باالأوروبيين Africanus-)النشأةمنر!المولدغرناطيعريماوهو،

الأوربيينعداشتهرالذيالفردبالسودانالتعريففيافريقباوصفعنكتابهفيهموسا

يسمعماوبمجرد،المغربمنتاْقيالخيولأفضلَإنالوزانيقول.الذهب.بوفرةذاكإذ

عددلإحضارياْمركان،الخيولومعهمالمدينةإلىمغاربةتجاروصولعنتمبكتوصاحبُ

.سخياَ)47(ثمناَفيهويدخ،منهاحصانأجودَلنفسهفيختار،منها

رعايةكليلقوْنوهم،والفقهاءالعلماءمنعددأكبيراَنمبكتوفيأنالوزانُويضيف

43()

(44)

(to)

)46(

47()

.917ص،6491باري!،الفماش؟ريخ:محمود،كعت

35العدد)الأعااله(،مجلة،تجكرأفيالتحلييةالحركةاسلامح:القادرعد،زبادبة

.4و3الحاشيتان،01ص،الجزاثر،()7891

.21ص،4691باري!،الود!ن-،ريخ:الرحمنعبد،السعدي

1214ص،تمبك!و،فيالتعلييةالحركةملامح5:زبادية c51ص،26رتمالحاشة

.28رقمالحاشبة

8-147.!!..Bovill
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تفوقبأئمانوتباع،متنرعةوكنبغطوطاتالمفربمنالمدينةإلىوتصل.سنل!لطان

.8"()ال!لعمنكيرهاأفانَ

عثرالسادسَالقرنفيسنغايلإمبراطوريةخاصةمصادرَمنماوصلناأوفىولعل

ينحدروهو،تمبكوأبناءمنالسعدىعبدُالرحًمنصئفهالذى(الودانتاريخ)كتابُ

لغةَكانتالتى،العربيةباللغةكابَهألفوقد،مغربيةأصولإلىتمثسودانيةأصرةمن

كعتعموداْلفهالذى(الفتاش)كنابُثم.الز!)9"(السودانفيآنذاكالثقافة

ث!هدهاوأحداثِلحقاثقَيتصديانأنهما)الكابينهذينقيمةمنيزيدومما.التنبكتى

والعلم،بالثقافةاشتغالهمابطبيعة،الوقتنفسفيحرصاكما،عاشاهاوخبراتِ،العالىن

فيمنتشرةكانتالتىالثقافةومراكروالعلميةالدينيةالحياةصورتسجيلعلى

ع!دنهما،)..(.

التنبكتىباباأحمدالكبيروعالمهاتمبكترمؤرخإلىالإثارةمنبُذلا،للبحثوختاما

عضر.السابمَالقرنوأوائلعضرالادسالقرنأواخرفيعاشالذي،(م1627ت)

آباؤهوكان.الصنهاجيةخدالةقبيلةمنأقيتلاْسةينتمي!و،تمبكتونيوُلدفقد

ما!مرعان،عنتروالسادسعتنزالخاسالقرنينفيتمبكتوفيوقضاةأئمةكئَهم

.بلادهفىفقيهأاشتهر

ب!لطةالاعترافَباباأحمدرفض،م1915سنةالمراكثيةللغزوةتمبكتوتعْرضتْولما

ونُقل،الثورةعلىالتحريضبغمةفاعتمُل،السعديالمنصورأحمدمولايالصريسلطان

فيباباأحمدأخذ،مراكشمدينةوفي.فيهاالإتامةعلىاجبرحيثمراكُشمدينةإلى

.الفتاوىإصداروفي-والحديثالفقةفيدروسالقاء

عادثم،الحجفريضةَفأدى،رأسهمسقطإلىبإلعودةلهصُمح،م7016سنةوفي

.مهـ/36011627سنةتوفيوفيها،تمبكموإلى

،أخرىومواضيعَوالنحوالمالكيالفقهفيمصنَّفأخ!ينمخوباباأحمدآلفوقد

.148صالابقالمصدر()48

.016عى،7591القاهرة،الإلريقةا!ريةللعلالاتاولريخيةلأصول:3قازكرياجمال()9،

.162عىالسابقالمصدر05()
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!لةبمثابةوهو،(الديباجبتطريزالابتهاجنيل)كنابُوأشهرَهامؤلفاتهأهمْأنإلا

المذهبضهاءطبقاتعن(المذبَعلماءفيالمُذهَبالديباج)فرحونابنلكناب

المالكي.

ا!ممصتْالهتوس!المجر

!!حج!

ء!ا

.!،نله

.قذيى

متكى.م
ء!،

شعة

فزات

ه!ات

.تافةسؤت

غلة.

كزر

المجوِب!ظبورنو

ترالطوا

ضبكتر.؟سكض

!س!5ن!1
عا:"!ت

كاشت

محرباص

ء!فى.
اُ!يلهـ

المحي!6

ا!لهلسي

الوسطىالقرونفيالكبرىوالصحراءالونالودانفيالرديسيةوالمدنالم!لك
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العربيةالنقود

الوسطىالقرونفياْووولافيوأثرهاإنتشارها

الكبرىالصحراءمنامتدتشاسعةرتعةنيالأطرافالمتراميةِالعربيةالدولةقيامَإن

إلىضرقأآصياأواسطومن،شالاالجنوبيةوأوروباروسياتخومإلىجنوبأالودانوأقاليم

هذهشعوببينالسلعوتبادلالتجاركلطالشاطعلىقوباًحافزاَكانغرباَالمحيطالبحر

لاتتصادحافزأثرالأوليةالموادعلىالإسلاميةالمدننيالطلبلازديادكماكان،المناطق

الوفرةَالكياتِإن.)1(المدنونثؤالعملاتوتداولالتجارةتنثيطإلىأدىمما،أوروبا

بحرومنطقةاسكندناوهنيونجاصة،نائيةٍأماكنَفيعيهاالفورُتمالتيالعربيةالنقودمن

الإصلامىالعالمبينواصةتجارةقيامِعلىملموسدلبل،روسيافيالأخهاروأوديةالبلطبق

والتواريخ،الاْحماءضبطعلىالمؤرختساعد،كالاَثار،والقود.الناثيةالمناطقوهذه

النقودَهذهفإنولذلك،والاجماعةوالسياسيةالاقتصاديةالأحوالعنفكرةوتعطي

الأولم!.أيامهافيالأقطارتلكلمؤرخيمهماًمصدرأتُحتبرالعربية

المبادلاتفيدوراَْرئيسيأولعب،أوروبااقتصادعلىأثركبيرالعردللدينارلقدكان

قلَّدك!ا،الإلطاليتينوالدوقهكالفلورينعملاخهمفيالأوروبيونوقئده،الدوليةالتجارية

العالمنطاقخارجالعربيةالنقودوانتشرت.الفاطميةالدنانيرَالمشرقفيالصيبيون

.)2(اوروباوغربروسياجنوبفياليزنطيةللعُملةتويةمنافةَفاْصحبت،الإسلامي

ذهبوخاصةالعربيةالدولةفيمصادرهتوفرتبيفا،الذبإلىيفتقرالغربكان

النيالدولُبهاتمتعتاللذئنوالازدهارالرخاءفيمهماًعاملاًكانالذي،الغردالودان

)1(

2()

234,.Lombard,p

،2"!"،212.0892051صالابقالمصدر
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وقد.وتلمسانومراكشوالقيروانوتهرتوفاسسجلماسةفي،افريقياضمالفيتعاقبت

،المغرببلادعلسيطرضهمبعدالسودانذهبَالميلادىالعاشرالقرنفيالفاطميوناحتكر

الديناررجاستعمالُانتشرعهدهموفي.مصر)3(فتحفيساعدتهمطائلةَثرواتِوجمعوا

بايعصُفحيثإيطالياجنوبمدنإلىمنهاوانتقل،صقليةفيبالرباعيالمعروف

(Tani 'd oro))،بحدحتىإيطالياوجنوبصقليةجزيرةفيمتداولاَالرلاعيوظل

المتداولةالعُملةهيوالموحديةالمرابطيةالدنانيركماكانت،الجزيرةعلىألعربسبادةالهاء

الأندلس.فيوأراضيهمالمسلصيننفوذتقلصبعدحتى،المسيحيةاسبانياممالكلي

من)وهي(Mancus)باصمتعرفعْملةظهرت،إيبرلةجزلرةث!بهثمالوفي

،العربللديناراسبانيافيالمسيحيةالممالكبحضفيشاعتتسميةوهي(منقوشالعربية

.)"(الطوائفملوكفزةفيعاكاتهفيالممالكهذهأخذتالذي

اسبانياممالكفيكبيرإقبالوعليهالانتشارواسعَفكان،المرابطيالمثقالاوالديناراما

باصموالبرتغاليةالقديمةالقشتاليةفيعُرفوقد،المسيحية

!7(tcal, metical,mitical)مثقال(منمثتقةصِيَعٌوكلها(
السنغالنهرإلىضمالأابرونهرمنامبراطوري!تهمرقحةامتدتوقد،فالمرابطون.).(العربية

ضرلوا،الصحراءعبرالقوافلتجارةوعلىغانةفيالذهبمواطنعلىوسيطروا،جنوبا

وقد.وخارجهاامبراطوريتهمداخلفيكبيراقبالعلهاوكان،الخالصالذهبمندنانيرَ

م1173سنةغرارهاعلىدنانيرفضرب،وليونقشتالةملك،الثامنالفونسقلدها

.)6(محا(morabetialfonsi)باعهعُرت

والعُملة.والغرببيزنطةعلىكبيراقتصاديتاْثيرالردللدرهمكان،وكالدينار

القرنأوائلفيبسكهابدىءالتى(Miliaresia)باصمالمعروفةالفضيةالبيزنطية

البيزنطيةالدراهممنإنكثيراًبللا.الاْمويالدرهممنبوحيِكانت،الميلاديالثامن

.)7(ذاتهاالعربيةالدراهمضربسككعلىضُرلتالميلاديينوالتاصعالثامنالقرنينفي

4()

115.101,.Lombard,pp

892.05،1"!،21

75,.p.,002 n,أكل-Ta3ءمه!"St

,Vicens..م15 An Economic History of Spain, p

032,".11،2،!،
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أراضيبينالتجارةفيبالفةأهيةمنالعربيةللدراهمماكانالاَنالمؤكدمنوأصبح

جهةمناسكندناوهوبلادأوروباوضرقروصياوبين،جهةمنالمثرقفيالخلافة

وتزاوح،العربيةالدراهمدفائنمنالمناطقهذهفيكبيرةعلكمياتالغوربعد،أخرى

عددعلوفرناإنجلزافيالعثورُتم.كام0011وشةم008صنةبينماضركاتواريخُ

.)8(الدراهمهذهمنأقل

ألرولا:وشمالاسكندناو6

وأالفايكنجبعصراصكندناوهتاريخفيم0011وسنةم008شةبينماالفترةتُعرف

سواحلمنكثيرعلىفاْكارواآنذاكبكرأن!ثطواالذيناسكندناوهسكانوهم،النورعين

هؤلاءكان.بعضهافيواستقروامنهاالقريبةوالجزروالجنوبيةوالفربيةالشماليةأوروبا

أهلعليهمأطلقالذين،r*(5)!مأكلأ"!يالفايكنجزأوالثماليون

وأ،يخزنوضهافكانوا.لاخنائهاجاهدينوي!عؤنالفضةيقدرون،ا!وسايمالأئدلى

الفرنينخلالعُزوقد.تبورهمفيويدفنرنها،اللعلثراءويستعصلوخها،بايئزينون

أكزفي(hoards)دفائنقالعربيةالفضيةالدراهممنهاثلةعلىكمياتالماضيين

فيالأنهارضفافوقربال!ويدبلادثرقوفيالبلطيقبحرجزرفيمعظمهاموءألفمن

نهروخاصةوأنهارهارومياطربقعنالمسلمينمعيتاجرونالفايكنجزإذكان،روشا

كانالذينوالحيدوالعنبرَوالجلودَالفراءمنهميزونالملحونالتجاروكان.الفولجا

.الإكارةطريقعنعليممجصلونالفايك!نجز

الحالمالميلاديينوالعاثرالتاصعالقرنينفيالفضيةللدراهمالرئي!يالمصدرُكان

)ع!ولح(الكوفيةبالنقودالنُمئاتعلماءعندالعربيةُالدراهمُهذهوتُعرف،الإسلامي

أخهاالباحثينلدىالعربيةالدراهمهذهأهيةمنيزيدومما.الكوفيبالحطعليهاالكنابةَلأن

حتىعُزوقد.مهاخفوأكانتالتىالأوروبيةالحُملاتنجلافالضربصنواتِتحمل

فيمضروبةوهي،اصكندَناوهبلدانفيعرليةنقديةظعة000062حوالىعلالآن

.)9(الميلاديينوالحاضرالتاصعالقرنين

9()

.032صالابقالمصدر
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لمالعربيةالذهيةالعُملةأنإلأ،الفضيةالدراهممنالدفائنهذ.معظمأنومع

الكندناوهمنأصاءكث!فيذهبيةظحةأربمائةمنأكزعلعُزضد.معروفةغيرتكن

ومن،افريجعاصمةأوسلوقربم1834شةعليهاالعثورتمظعةعثرونأهمهامن

.1()ْم5234/8-984صنةضُربديناربيها

دفاثنَفيمعظمهاكانولكن،القبررفيالعربيةالدراهمهذ.منالقليلعلىعُزلقد

جوتلاندفيعليهاعَزالفضةمنأرطالأربعةَتزنُدفينةَانالطريفومن.الاْرضتحت

من3691صنةدفينةعلىوعُزاالزابفيعظمةَيدفئأنيحاولمكلبكان9173صنة

.ا!اجر)1؟(أحدفييلمبانكاناصبيينقبل

مقاطعةفي(Fittja)فينقديةظحةااVعلىعُزام3AVسنةوق

فيضرتمهاتع:الإعلاميالعالمأنحاءنحتلفمنوهي،بال!ويد()معاهه

سنقبينماضُربتظحةوثمانونوسبع،مو507746سنتىبينماوأصفهاندمثق

فيضرلتظحةبينهاكذلكومن.وافريقيةمصرفيالعباصيينأياممنمو751853

.)12(م161ء/777صنةالداخلالرحمنعبدامارةفيقرطبة

بينماتزاوحشواتِ،الدانماركفيعليهاعُزدفينةمن،تاريخاَالقطعأحدثُوتحكل

.)13(م079-69وا،م429-549

شةتحملقطعة،كويخةكتابةيحملمما،الدراهممنعليهعُزماقآخرالسويدفيأما

إلىيعودالدراهممنعُزعل!مافأكثر،افريجفيوأما.)"ا(م079-935ء/969

.م559-259الفز;

الحُ!لاتمندظثنَعليخهاعزالقالاْعاكنر!ةسَعالميلادىالعاضرالقرنوفي

بعضعلىعُز.كماالويدوثرقالبلطيق!كرشرقفييتركرظلمعظمهاأنإلا،العرية

لغاراتتعرضتْالتىلأماكنفيأي،البرلطانيةالجزرأطراففيالعربيةالدراهم

).؟(

)؟1(

)12(

(sr)

)14(

98.عىالمصدرنفى

.09صالمصدرننس

.39صالمصدرننى

.401صالمصدرننى

والمفحة.المصدرنفى
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فيالفايكنجزسفنلإحدىمطمورِحطامعلىعُز،م6491وفيْسنة.الفايكنجز)01(

(Vatusdalm)16(الكوفيبالخطكنابةعليهدرهموفيه،أيسلندهبكزيرة(.

والعباسيين.الأمويينالخلفاءعن!درالميلاديالتاءالفرننقودمحظمانويلاحَظُ

الميلاديالعاشرالقرنفيواسكندناوهروسيافيعربيةعملاتمنعليهعُزماأنيلاحظكما

.)17(آنذاكأراضيهافيبالفضةالغنيةَالمناجمَتستغلكانتالتىالامانيةالدولةفيضرب

الستتينفيضُربتوالدانماركالزويجفيكُرعيهاالتيالعربيةِالنقديةِالقطعِآخرإن

تحملفإنهاالسويدفيوأما.الميلاديعشرالحاديالفرنمنالأولىالثلاثالسنواتأو

وقد.م-1301ء/3042سنةروصيانيوتحمل،م-%011.1؟.ء/104السنة

أوروباشمالعلىيهالماكانبنضوبصلةٌالثرفيالإسلاميالعالمفيالفضةلأزمةتكون

.؟(A)الزمنمنقرنينمدىعلىالعربيةالدراهممن

القرنقبلأوروباثمالوبينالإسلاميالعالمبينالفراءتجارةحجماتساععلىيدلومما

أجزاءفيعليهاعُزالتيالإسلاميةالنقودمنالهائلةُالكياتُهذهالميلاديعشرالحادي

التجارمصدرهاالنقودَهذهإن.البلطيقبحرسواحلوقربأوروبايثمالمنمختلفةِ

ومن.مالفراءوخاصةالأوليةالسلعمنعليهيحصلونلمائمناَبدفعونهاكانواالذينالملحون

أحدملاحظةأنإلأ،الفراءعنبحثأالملمينتجاربلغهاالتيالنقطةتحديدُالصعب

الفراءالملمينتجارُيخهايشزيكانالتيالتجاريةالمحطاتإحدىفيباْنهالعربالجغرافيين

الأقلعلىوأنهمبدلاالتجارهؤلاءبعضأنعلىتدلالزمنمنساعةمنأفلالليلُكان

.)99(أوطانهممنالثمالإلىكبيرةمافاتِقطعوا

فالرحالة.الميلاديالعاثرالقرننيالمانياإلىالعربيةالنقوبحضوصلتوقد

مينزبمدينةالسوقفيم739سنةصواليرأىالطرطوشييعقوببنابراهيمالاْندلسيى

(Mainz)َ2()ْم3-159هـ/103-203سنتينيسمرقندنيضُربتدراهم.

.111عىالمصدرننى(1ه)

)16(277..Jones,A History of the likings, p

(Sawyer,The Age of the Vikings, .p.112 V1(

.116صالابقالمصدر()18

)11(59.49,.llersin the Middle Ages, pp5!مl and 1Fمحاwton, Tra5لمح
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الإسلاملدارالمتاخمةالأراضيفيالمضروبةالعملاتعلىتأثيرالعربيةللنقودلقدكان

(Mercia)ميرسيةملك،ه(f8)أوفاالملكفدينار.عنهاالناثيةالب!دفيوحتى

عامالمضروبالعبايعيللدبنارتقيدإلاهوإنْ،(م697إلى757من)حَكَم،إنجلزافي

.)21(م774ء/158

اليونافي:والبر(إقريطش)كريتجزيرة

السنواتبينمماالفزةفي()إقريطثىكريتجزيرةفيأندلسيةعربيةإمارةقات

لعبوقد.القرنونصفقرنقرابةعاشتائهاأى،م035619ء/828--212

وثرقيإيجة!كرمنطقةفيالبحريوالزوالتجارةميدانيفيبارزأدورأكريتجزيرةعربُ

المتوسط.البحر

اقريطثىعُملةمنعربيةَنقديةقطعةعثرةَإحدىعلىالأخرةالسنواتفيعُزوقد

أثينافيلوجودهاولعل.كورنثمدينةوفيأثينامدينةفي(4agora)السوقموضعفي

قطعِعلىعُزالتىالنقوشوهي،باْثيناالريماالمجدمنالمهمةالكتابيةبالنقوشصلة

لعلها،أثينافيعربيةمستوطنةوجودعلىيدلمما،منه!قربةوعلىالسوقمكاننيمنها

وجهعلىمعروفيخرُالنقوشتاريخَأنومع.الميلاد!العاشرالقرنأواثلحتىبقيت

التاصعالقرنإلىتعودأثينافيعليهاعُثرالتيالاْقريطثيةالنقودمعظمأنإلأ،التحديد

يكونوقد.القرنذلكفيأثينافيالعربوجوداحتمالعلىدليلذلكوفي،الميلادى

يكونونقدأو،تجارأأوحربِأسرىأوغازينإقريطشجزيرةمنقدمواالعربهؤلاء

تجازاقريطثىجزيرةمنحملهاقدالنقديةُالقطعُتكونأنأيضاالممكنومن.عوراعبروا

.)22(عهمالإفراجبعديونانحربأصىأويونان

)02(

)21(

)22(

921..Lombard,p

1..Legacyof Islam (2nd Edition), .V 237 n

12.11,33.of Crete, pp4!نMiles, The Coinage of the Arab

4..Hitti,History of the Arabs, .p451 n
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عُزالتىالنتِديةالقطعبعضأنالمؤكدشيكونيكادنهفي،كورنثلمدينةبالنبةأما

العربقيامإلىالكعايةالمصادرُوتثير.الميلادىالتاسعالقرنإلىتعودالمدينةفيعليها

الزمن.منفؤالمدينةَاحتلواولعئهم،م987شةفيكورنثمنطقةكلبالاغارة

وجودعلالأرجحعلىدليلهيأمراءكورنث"عملاتِأنمايلزالنُمئاتعالمويعتقد

فيحر!لثاطأثرأكونهامنأكئرُالعربيةإترلطشجزيرةوبينالمدينةبينتجاريةصلة

جزيزعربلثأنالتقليدىالرأيفيإعا"آلنظرعليناأننرىفإننا،ذلكوعلى.المكان

بأنهنفمأنعيناوأن،إلاليسبراجميقراصنةِصوىيكونوالمأنهموهو،اقريطثى

بدوْرقامواالاْقلعليكرنونقدفإنهم،اليوئافيوالبرإمحة!كرلجزرغزوهمأثناءفيحتى

.23(،ةوالثقافةاللعلتبادلوسطاء

اليونانبلادوفيكريتجزيرةفيم0791سنةحتىعليهاعُزالتىالرليةَالنقودَإن

درماَبينهامنأنيُذكرومما.النحاسيةالفلوسمنمعظمهاظعة268مجموعهافيبلغتْ

،الخندقمدينةوهوالضربومكانَ،،وثلثمائةخسبناصنةوهيالضربسئ!يحمل

بمدينةالملكيةالعُملةخزانةفيضوظالدرهموهذا.العربيةاقريطثىإمارةحاضز

الدرهمهذاعلىإلايُعزلمأنهالنريبومن.الويدفيعليهعُزقدإذكان،صؤكهولم

وصلفيهف.شعيببنالعزيزعدالأميروهوإقريطثىجزيرةأمراءآخرعهدمنالفريد

عنجاءقدالدرهمُهذايكونأنالمتبعدمنأنمايلزالنُئاتعالِمُبتقد؟الويدإل

ماصلةوجودإمكمايةُفهوإحمالاَالأكثرأما،البلطيقبكرمنطقةإلىالمعتادةالرقطرلق

ضدالبيزنطيينصفوففيحاربالذيالعزيزعدالاْميرابن(Anem)ثةبالن!ن

.م719صةصلزيامعركةفيوقتل(Sviatoslav)سفياتوسلافالرومحيالأمير

آخرعنالصادرَالدرهمَبحملكان،الكريتيينالعربرفاقهأحدَأو،نالنطولعل

فحسله،ا!ندناوهمنالفارانجيينالجنودأحدُعبوعزالقالساحةفيضقده،أمرائهم

.الويد)24(بلاد.إلىعودتهعدمعهبدؤر.

:وسويسراالطالياوجنوبصِقِثية

فيالأولاللهزيادةالأفيبنىأمراءثاكعدنيصقيةلجزيرةالعرباخاحُبدأ

(23).13.the Arabs Amirs of Crete, p4!حأ/هMiles, The Co

.81At-صالابقالمصدر
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8ء/212سنة YYوقد.لهمعاصمةبلرمواتخذوااليزنيينالرومأيدىمنوانتزعرها،م

الزمنمنالقرنونصفقرنينمنأكثرَالعربيةابدةصتصقيةجزيرةظفت

م(.901)5484/827-212-ا

أصبحتثم،القروانفيللأغابةتابعةولايةَالميلاديالتاىالقرنفيصغليةكانت

فيالجزيرةُبلتعهدهموفيمصرفيثمأولأافريمهفيالفاطميينللحبيديينتابعة

،التجارىوالنثاطالزرامميبالازدهارتميزتْكما،الحضاريَّأوبَهاالميلاديالعاضرالقرن

قرلجةَتضاهيبلرمالجزيرةحاضرةُوكانت.الطالياجنوبومدنومصراقريقيةمعوصنهاصة

.وازدهاراعمراناَالأمويةَ

الزمنمنقرناَوحكوها،العربأيدىمنصقليةجزيرةَالنورمانانترعئم

(l1.4911-ا)اعت!دوافإكم،بالحضارةعهدوحد!ظْةَالنورممانولماكان.م

فزةوطوال.والتثيدالبناءأ!لوفيالملكيوالبلاطالدواوينوفيالإدارةفيالعربكل

الكوفي،بالحطعربيةكابةوعليهاتُضربعُملاتهمظلتصقيةلجزيرةالررمانحكم

.()02(اللهرصل)عمدوعبارةَالهجرئالتاريخَيحملوبعضها

م!يحيلقبعنضلاَ،للفاطميينتقيداَالريطلتُبهعيهاكانالثافيرجارعُملةإن

ظلُّالأواثلالثلاثةالنورمانملوكعهدوفيالنصراية()26(.)ناصرالعربيةباللغة

تُعرفنورمايخةعُملةضُربتْمنرالهوعلى،متداولاَالفاطمي-الديناررُبم-اىالرُباعي

.)23(وقيسةشكلأكالرباعيالعُملةهذهوكانت(tari)3با

عدالمعروفةَالحُملةَأنعلىيدلل،ستيرنصامويلللايهورصخيضِبجثِوفي

حديثبمعنى،()طريالعريةالكلصةمنالا!مثقة43ُ،()أبايمالنصارى

.)28(العريةصقليةلهجةفيللرباعياستُعملتصفةوهي،الضرب

ابنُالأندليحالةpiُ.الرباعيباصميُرفدانماكانالنورمافيالطريانويلاحظُ

(5)Y

)26(

27()

(IA)

17..Sicily,p4ءل!اmit, M

.63.c Sicily, pنحما؟Ahmad, A History fI

.66صالابقالمصدر

018.".*.iه+م.Stem
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بلادهالىعودتهطريقفياء185-5814ء/عامالنورمانيةصقليةزارالذي،جبْير

لأصحابأمر،الثافيوليامأغيامالنورمانيالملكإنيقول،الحجفريضةتاْديةمن

.)92(هصِكْطمنربامميبمئة)أغاثغاقىالزوارق

)حَكَمالثافيفردريكالملكع!دفيمتلىاولاَالطريظلانورمانوبعد

صقلية)حَكَمِأنجوصاحبشارلعهدوفياء(،12122-؟ه

لهمرثيسيةَعُحلةالفضةمنالطرياتخذوامالطةفرسانإنبللا.كل(-12661282

علىنابليوناستيلاهحتىيتعملونهوظلوا،م03Iaسنةمالطةلجزيرةحكهمبدابةمنذ

8917ءصنةمالطة

عمُلةَتعنىقربعهدالى3!4()أكلمةطلت،إيطالياوجنوبصقليةلهجةوفي

القرنفيالبروفنساليةفيفى،فرناجنوبالىالكلمةُانتقلتالطالياومن.قديمةفضيةَ

t)كرَالثالثَ 6r n)،وجححها(taris).تابمةصقيةجزيرةأصبحتلماثم

النصوصفيالكلمةُتظهرأنالطبيعيمنفإن،عث!رالثالثَالقرنأواخرمنذ،لاْرجون

للمفرد(tari)صورةعلى5013ءسنة!رةلأولذكرهايردحيثالقطلانية

تسُتحملالكلمةأصبحتثم.(tarin)القثتاليةفيوهي،للجمع(tarins)و

.3()ْالدارجةالأمثالوفياسبانيةعُملةعلىللدلالة

عَقدِفق.المصريةالبرديأوراقعلىالعربيةالكتاباتمنعددِفي()طريوتردكلحةُ

5/873عامفيمؤرخِزواج rotجِيادطِراءمثاقيلدنانيرأربعة:التاليةالعبارةُتردء

.31()،وازئة

القرنفيالأندلىزجالىكببرِقزمانابنأزجالأحدفي()طرىالصفةُتردكما

:)32(زجَليةظعةِفييقولحيث،ايلادىكر/الثافيالهجرىالسادس

.265صجبيرابن)92(

(.)1`191-918..Stern,"Tani". pp

.791صالابقالمصدر)31(

.991صالابقالمصدر)32(
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العنيْبةبذانحناجنةفي

حبيبْةيسوىطريمثقالا

بلاشُريبْةانانبقلى

قَطاعةسبيتيوفي

حديثةنقودبمعنى،(طركلط)انا:فيقولوالممتعَالقيًمَبحثَهستيرندكورويوجز

لنحتاستعملتصقيةفيولحلْها،العُملاتلنحتتتعملماكانتكثيرأ،الضرب

الصفةُحفتثم.الجزبرةفيالمتداولةالرئييةَالعملةكانالذي،الرباعياوالدينارربم

الصارىاستعارهاحينماوإماالعربيةصقليةلهجةفيإما،(الرباعي)الموصوفمحلذاتُها

بينالتخا!لغةفي)كة-كلمةاستُعملتذلكوبعد...إيطالياجنوبفي

الطالياجنوبمدنُبدأتولما.إسلاميديناررُجبمعنى،اللاتينيةوثائقهموفيالنصارى

الحُملاتهذهعُرفت،للرباعيتقليداًعُملاِثهاتضربالميلاديعشرَالحاديالقرنفي

حكمفزةفيوطويلحافلتاريخلهايكونأنالكلمةلهذهرقدًوقد.(Tn)باصم

القرنحتىح!ةَظلتْجديدةبمدلولاتِأنهاكما.صقليةلجزيرةوالهوهنثتاوفنالنورمان

.،ة+(هذايومناوإلىبللا،عثرالتاصعَ

عربيأفضياَدرهماَثلاثينعلى(Steckbon)ضتيكبونقريةقُربعزصويراوفي

I-825/8سنةأحدثُهاهـعمل،^9516/5VAt-الضربسنةَأقدمُهايحمل

عهدفيضربواحددرهمباستثناء،افريقيةعاصمةالقيروانفيمضروبةوكلها.م997

دخلتأنهاالنُمئاتعلماءبحضويرى.الاْقصىالمنربشمالفيالأدارصةدولةمؤسى

.)34(النورمانيدعلىفرناطريقعنصيسرا

قطعةبينهامن،بسويسرامودونفيالعربيةالم!كوكاتمنأخرىدفينةعلىعثركما

361ء/شةبغدادفيضرُلتوقطعةاء/6-787ء،07سنةاقريمةفيضُرت

يرىبيما،لبضاخثمناَصلميةبطريقةصويسراإلىوصلتأنهاالبحضويرى.م749

.702صادبقالمصدر)+(

.027-926عى...وصوسمالرنافيالكلبصوات!اريخ:أر!ن)34(
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جنوبمنسويصراكرواالذينالعربُتركهمماهيمودونديخةأنأرسلانالأميرثكيب

.نرنا)03(

ايرلةجزلرأثبه

4bالميلاديالثامنالقرنأواخرمنذالأندلسفيالمضروبةُالوجد.الحُملةكانت

الذيالوقتفي،)الناصعالثالثالرحمنعدالأميرضربأنإلى،الفضيةالدراهم

نفرذبطقدالناصروكان.ذهيدينارأول5316/929شةازرفةلقبَيخهاتخذ

ضربفيفاْخذال!ودانذبمواردعلىبالتالىوصطرالأضىالمغربعلىقرطبةخلافة

الناصرأمر316ء،أسنة)ويخها:عذاريابنُيقول.)36(.وفاسجلماسةفيدنانير

منيخهاالضربَوأقام...والدراهمالدنانيرلضربترطبةمديةداخلالكةداربإقامة

.محضاَ)37(عارأودرامهُثاقيلُهوكانت...والفضةالذبخالمىمنالتاريخهذا

(الميلاديعثر/الحاديالهجريالخاس)القرنالطواثفملوكعصروفي

با!يمعُملةِضربفيام350مةالأولبر!بويررامونبرضلونةبدأصاحب

(sos!لأءمm)مقلدا،العاديالدبنارعلالنصارىأطلقهالذي3الاوهو()منقوش

القنبيطورالدملحمةُوتفيد.الأندلسشرقفيالطوائفملوكعملاتِبذلك

سيوفاًأرجعا،زوجتيهماطلَقالما،بقشتالةكاريونىأميرأنed+-مه!(4!أح4)

.)38(متداولَةنقوذعدهمتكنلمإذ،مهديهمامنوبغالا

.271صالابقالمصدر)35(

(e,tome III, pp.,44,251 (n!صم!!مHistoire de PEspagne.vi_Provensalمخا

253.

.-2/6792عذارىابن)+(

سديةداخلالكةدارباتخاذاللهلديناتصرأمر6؟3ء،أضةوفيهاا:حيانابنويقول

منالناربخهذالدنمنيخهاالضربضام...والدراهمالدنافيمنالحينلضربترطبة

الجز،)اقب!.،عضاعاراودرامهدنانيرهفاْصبحت...والفضةالذبخالص

.(243ص،9791مدريد،الخاص

(Vixens Vives, An Economic History of Spain, .p .134 (rA
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وأصبحتالطوائفملوكزشوانقصعيارهازُئفتمامحعيراَالدراهمأنالصروفومن

جميءبحدتبدْلماصُعانالوضعأنالا،الفضةمعانحاسمنتفاوتةنباَتحوى

.)93(اليايةالوحدةعنضلاَنقديةَوحدةَللأندلىحققواالذينالمرابطين

منديخنةِعلالبرتغالبجنوبالزببأقلبمشلبفيالأخيرالحنواتفيعُزلقد

077-)261ءوصنةاء53شةبينضركاتواريخِتزاوحمرهأشعينتضمالدراهم

ظعإيهاواضيفتحادةبآلةثقبتْقدمهادرماعرَاثقأنوجدوتبم(.875

المضافةالقطعأنإلاثُقببمضهاأنكماحافتها،عندطويتالدراهممنصغيرة

لحلْهالدفينةصابأنمايلزالنُمئاتعالِمُويرى.منهانُزعتأنهاوإما،سقطتأنهاإما

جرام2و65وهو،المطلوبالوزنالىتصلالوزنالناضةَالدراهمَيحعلأنأراد

.4(اليها)ْالوزنقيلةأخرىصغؤ!ِبإضافةوذلك،للدرهم

دورسيت،بمقاطعةديرِأطلالفيأندليدرهمعلم7018سنةإ!بثترافيوعُز

صاحبهأنبالدرهمالمث!ةالسلكحاتةمنيبدوأنهآنذاكلجهعزالذيالشخصُوذكر

الاَنتئينوقد.الديرأرضفيقبرهفيمعه!فنأنهالمرجحمنوأن،حجابأي!تعملهكان

ضربأنهأي،(م0001-999)093ءوهيالضربشةَيحكلالمذكورَالدرهمَأن

فيالفؤتلكمنم!ثلُهيتوفرلاإذ،نريددرهموهو)المؤيد(.الثافيثامخلافةفي

ويتَبمدُ.زمنياَتاْخراَإنجلزافيعليهاعُزالتىالدراهمأكثرُأنهكما،النقودمجموعات

الأندلىمنإنجلزاإلىوصلقدالدرهميكونأنلا!الاحدولىالباحثُ

إلىالقايكنجزطريقعنجُلبومنهاالويدإلىأولاوعلباْنهويرخح،مباضرة

منعليهعُزماضؤعلىالاعتقاد،إلىنميلبليلأىهذانئاطر.لاانناإلاإنجلشا)1"(.

إنجلتراإلىوصلتديكونأنيسُتبعدلاالمذكورالدرهمبأن،ضلبفينحرومة3درا

تظيالميلادالاءالقرنأوائلفذأنهالمعلوممنإذ،الأندلسضبمنسباشز

الأندلىغربموانيءوبينالبريطانيةالجزربينالاْطل!يا!يططريقعنتجاريةعلاقات

Alcacer)الفتحدان!/قمرأ!وضرولثبونةكَلْب do Sal.)يؤتىوكان

(93).05 * Iجمأ'ofthe Spanish Muluk Al- Tawaلأ*ك!؟5ء!،

(.Mies, "A Hoard * Arab Dirhems from Algarve" .!. ,022-921.223 (t

shهء،-!ل!1113-242.05( Dirham Found in Eلاءلا!ول3فع!م.!
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والفراءالقصديرمنوشُحناتِبالعبيدالبرلطانيةالجزرمنالموانيءهذهالى

.)2،(والسيوف

الم!طةالعُملةاولاهاعملاتعدةَالقثتاليةالحوْلياتتذكر

(el maravedi de oro))إلىنسبةَالذب(،منالمرابطيالدينار)أي

el)4المسمَّاةهيالثانيةوالعُملة،المرابطين dinero de plat)أى(

43))بايعأحياناإليهولار،القيمةمتوسطوهو(الفضةمنالدينار ) adarbam).

سنةمنللفزةبالنسبةالمرابطيةالنقودمنلعددكيماوىميييربتحليلالباحثقاموقد

منالاقتصاديونالمؤرخونإليهذهبماصحةعلىللتدليل،م0012سنةإلىم0501

البحرحوضلبلدانالاقتصاديةالحياةفيبارزاَدوراَلعبالغريالسودانذهبأن

المرابطونبهقامالذىالكبيرَالدوْرَالدراسةُهذهأثبتتوقد.الوسطىالقرونفياتوسعر

كبير،ثاطلُتحارهمحيثكان،المتو!الجرمنطقةفيالنربيةافريقياذهبتوزجفي

.)"(الدوليةالتجاريةالاْوساطفيكبيرةبسمعةعُملتُهمحظيتْكما

وعد،م1621سنةقي.الميحيةأوروبافينقدكوحدةالمرابطيالديناراستُعملوقد

دينار)أكط(marabotiول)123...رمبلغللامبراطوربدخأنبروفانسكونت

علىعُثرفقد.الغربيةأوروبافيتداولهاجرىذاتهاالمرابطيةالدنانيرإنبللا.(مرابطِي

فيرنووفي،طولوزمدينةجنو!(delCamp)ديرفيدفائنَفيمرابطيةِدنانير

(Vernoux)،4()ْرومانصانتوفي.

سِلَعِهمأفانَيتقاضَوْاأنعلىيحرصونالإسكندريةعلىالوافدونالمغاربةالتجاروكان

مصرفيالمتداولةالعملاتمنغيرهامنقيمةأكثرَبالتاْكيدكانتالتي،المرابطيةبالعُملة

صينيةوثيقةفثمة،شرقاَمصرمنأبعدَإلىامتدتالمرابطيةالحملةسةإنبللا.آنذاك

هي،العربيةمرابطعنكلمةمحرفةأوهي(Mulapni)!انتقولمااAVسنةفيمؤرخة

42()233.102,.Lombard,pp

(34)788..pحفااdelم!اLa Espaط!هأ!Menendez

.31()It."ء،...Messier,"The Almoravids: West African Gold

.33صالابقالمصدر()45
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.أ)16(الأتصىالمفربلاْظاراتجاريالمركر

جودةُحيثمنالصدارةمكانَتحتلافريقياوشمالمصرفيالفاطميةالعُملةكانت

عشرالحادي/الهجريالخامسالقرنمنتصفبطالمرابطيندولةقامتأنإلىالعيار

وفاسأكأتفيثم،سجماسةفيممتازعيارذاتذهبيةدنانيرَتضربوأخذتالميلادى

ضربتالمرابطيةالمثاقيلأوالدنانيرأنذلكفيالسببَولعل.وتلمسانلمطةونولومراكش

أنواعِأجودَبكونهاشهرالذىغانةذبوهو،آنذاكعالميةبشهرةيتمتعكانذبمن

،م5501-5446/4سنةأودغستعلىاستوَلوْاقدالمرابطونوكان.وأنقاهاالذهب

ذهبلاستقبالالرثيسبتانالمحطنانوهما،م5601-4475ء/سنةسجلماسةعلىثم

علىاصتيلائهممنشتينبعدالمرابطونأخذأنالصدفةقبيلمنيكنفلم.الغردالسودان

.)17(سجلماتفيالكةدورفيدنانبرهمضربفيالمدشنبن

غيرُمحف!ذهبًلأنهاالصُلعتُسمَّى9تادمكةأهلدنانبرَأنالبكزييذكر

بالكتاباتوتُطبع،هيشالاكماتُنقلأكانتالصلعالدنانيرَ"هذهولعل،أمختومة

تحيطكانتالتيفالهالة.ذاتهالنريماالسودانفيتداولهاعلىيدلماثمةليسإذ،المرابطية

الدنانيرهذهعلىوكان.(94)المرابطيةالدنانيرإلىبعدانتقلتغانةذهببسمعة

القرون"دولاراسمعليها.المتوسطالبحرحوضبلدانكافةفيكبيرطلب

."الوسطى

فيالعُملةنظامعلىكذلكأثرهُالمرابطيندولةأعقابفيالموحديندولةلقياموكان

(dobla)باصمالمعروفةُالعُملةُفظهرت.ايبرلةجزيرةشبهضمالفيالنصرانيةالممالك

34.صالابقالمصدر)46(

.41صالابقالمصدر)47(

.181صالبكري)48(

9(Messier, "The Almoravids: West African Gold...," .p .37 (t

مربمالدرهمسكةاتخاذَالمهديلهمصمماكان،الموحديندولةجاءتولمااخلدونابنيقول(05)

.262صالمدلًمةا-و!هفيمرجضكلالديناردائرةفيير3ُوان،الكل

فاْمر،مدورةكلهاالموحديةالدولةظهورقبلالدراهماوكاتالحكيميوسفبنعلوبقول

،الوزنفيالعاديالدينارضعفالموحديالديناروكان.،مركنةدراهمةتكونباْنالمهدي

رقماوالحاضية111ص،المثنبكةالدوحة-النصارىعند(Dobla)3باعرفولهذا

الصفحة.بنف!

333

http://www.al-maktabeh.com



با3تُعرفالدوبلةنصفوكانت(.)َالمرابطيالدينارمحلوحلتالدينالأفعف

(udina)!!دولةأكتاصاعلقامتالتىالمصامدةقبائل31منمثقةوهي

إلىالم!لمينأراضفيتضُربالنصارىبتداولهاالقالدوبلاتهذ.ظلْتوقد.الموحدين

Las)ه!هالعِقابوضةفيالموحدونهُزمأن Navas de Tol)سنة

ظفتْوقد.مملكثهفيضركاإلىذلكبعدالعاثرالفونسفاضطرم9061212ء/

الىأي،وايزابيلافرديناندزمنحققثتالةفيللذبكوحدةِقداولةذلكمعالدوبلة

المرابطيالدينارعلالدوللة!كلولأنهيُذكرومما.المبلاديعثرالخاسىالقرنأواخر

عثرالثالثالقرنأواخرفيالفضيةالعُصلةعلىتُطلقكل!(ravedi)النسحيةُأصبحت

.(.1)الميلادي

الاقتصادبةالعرييةالمفرداتمنعددِوجودَالبحثلهذاخاماَبهاتنويهيجدرمماولعل

تأثيرالإسلاميةالعربيةوالتقاليدللتجارةكانأنهعلىدليلفكل،الأوروبيةاللغاتفي

)!ء(الإيطاليةفالكلمة.الأوروبيةابلدانفيوتطورِهاالإتتصادبةالحياةعلعميق

العربية،()صككلمةمنمثتقة(cheque)وكلحة،(الكة)دارمنثتة

يقولحولىفابن،مبكروقتمنذ،الأقلعلالمفربفي،معروفةالصكوكوكانت

العدولُعل!وشهد،بأودكستصدونأ!بنمحمدعلىبدئيصكاَكُنبرأبتُاولفد

/العاثرللهجرةالراجالقرنم!صففيذاكدينار،-كانألفوأربعينباثنين

الإنجليزيةَاللغةَوصلتْالأصلالإغريقيةَ((sterling)الكلمةإنبل.(2ْللحيلادة

ولعل،)تعريف(العربيةمن!خط!المجركيوالمصطلح.العربيةطريقعن

.(()3ْ)تفريقالربيةالكلمةمنمثقةأيضاهيالمتاجرةبمعنى)!!ةول(كلمةَ

ما،وتجاريةماليةصبغةِذاتِلمناصبَالت!صياتمنالعديدُالإصبايةاللغةوفي

من(almojarife):!ا،عربيةأصولمنوهيمتعحلاً،بعضُهازال

alcabalaو،الماليةوالثؤونللخزانةمراتبأالإسلاميالعهدفيوكان(المثُرف)

علىتفُرضضرليةَوكانت،ال!يية(القَبالة)منكلمة(gabelleالفرنصيةوفي)

)51(.45.nin the 51th Century, p!نCh. I in Sث!لأ7،أي

65.صحوقلابن)52(

(Legacyof Islam (First Edition), .p.501 (or

4!م
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إ

ضريبةوكانت،()الفرضةالعربيةمن(alfarda)و،الأسواقفيالمبيعات

لأغراضالعسكريةالحملاتتجهيزفيللصاعدة،اليهودعلىالمرابطونفرضها

.4.()الجهاد

!ح!!!ءع!!+يرم

م!بب!

ببن

(54)2..p.89 n...,!يا!حطع!!ي!ْمح!!لحمvi- Provمخا

5!م
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والمرا!بالمصالرثبت

عردبةومراجعأ-مصالر

ا.AIAبروت،جمبرابنرطة:ددالحينأبو،جبيرابن

.(تاريخ)بدونبروت،الأركلمور6:علبنعمدالقاصمأبو،حوقلابن

.(تاريخ)بدونالقاهرة،الم!سة:الرحمنعد،خلدونابن

.0591بيروت،اثافيالجز،المُزبالبان:العباسأبو،عذارىابن

القاهرة،للوصطالبعروجمزالرويطابومولسزلرنافيالوبشاتداربخ:ضكب،أرصلان

.ء1352

المالككابمنسخرجةقطحة،والمفرباريبةبلادركرؤالمُفرب:اللهعدكدأبو،البكرى

.6591باريى،سلاندى!يق،والممالك

مدريد،مؤنىحينتحقيق،الكةدارضوابطؤالمثيهةاللىوحة:يوصفبنعلي،الحكيم

.%IV.
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Dolley, .R .H ,.M "A Spanish Dirham Fourd in England," Numismatic
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3191;siecle, Paris*?!عau!مح!لم!لمكاثEspagne'ص!ألئ.،,vi- Provencalمَحأ

6791,lmane, tome III, Parisكلاك!7قيHistoire de tEspagne
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,Smith؟!عأللا،م!!.9691 .D ,.M Medieval

؟ممه!،6.*.،-ث!كه"،46.!ييو4باف!4!لم.،ال!مح!،ي!،!بمم!.0791

،10مصءعغصHistoryلمهSpainِ,4).03قي.!ك!م!م!+!لا، An،7!الأ76أم!
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مزل!أصلذاتالمرينوأ!نام

الأغنامفهذه،التعريفعنغنيةوأصوافها(Merino)المرينوأغنامشهرةَإن

الأربمالقاراتفيوهي،أصوافهاجودةُحيثمنالعالمأغناممقدمةفياليومتُعتبر

احتكاروبفضل.أسزالياالخامسةالقارةفيالأولىالزوةُولعلها،للزوةعظيممصدرُ

القرنمننصفمنللصوفالعالميالسرقعلىشطرتْفإنها،الأغناممنالنوعلهذاإسبانيا

.الميلاديعشرالثامنالقرنحتىالميلاديعثرالخاس

داروقد،قريبوقتالىمعرومأيكنلمالوسطىالقرونفيالمرينوأغنامتاريخَإن

جنويةِوثبقةِعلىمؤخرأالعثورفإن،ذلكوعلى.الموضوعحولالعلماءبينكبيرُجدلُ

المرينوصيفإلىإشارةعلىتحتويم7013سنةفيمؤرخةِ(الإيطاليةجنوامدينة)في

.غموضمنالموضوعَيكننفكانمالإزالةكبيرةأميةذو،المرينوأغنامومثاْ

بالاصمالكلمةربطعلىالإسباناللنةعلماءبعضُدرجلقد

(maiorinus/ merino)،قثتالةمقاطعةفيإدارىقضادْمنصبوهو

للمنصبتكنلمإنهإذ،مقبولايعُذلمالتفيرهذاولكن،الوصطىالقرونفيالإصبانية

الأغنامِبمعنى(merino)كلمةأنكما،الأغنامبزبيةعلاقةأوصلةأيةإليهالمشار

عثرالرابمَالقرنمنتصفقبلالإصبايةالمضادرفينظهرلاالنوعهذامنوالصوف

مماثلة،ولأسباب.الوسطىالقرونأوائلإلىتاريخهيرجعالمنصبأنحينفي،الميلادي

بالكلمةأو،قديمةنافاريةأوإيبرلةبكلماتالتسميةَتريطالتيالنظريةقبوليمكنلا

1)اللاتيية ( ) mera).

افزافيعلىوتقوم،(mariana)بكلمةالنسميةتربطثالثةنظريةئمةوكانت

استوردت،لانكزأوكاثرينبلانتاجينيتإليانور،المولدانجلريةَملكةَباْنعث!واثي

ومع.الإسمبهذاالأغنامتميةجاءتثمَّومن،(marina)البحروراهمنالأغنام

عنتختلفكانتمميزاتِهاأنإلا،رفيعةأصوافأتُنتجكانتالوسطيالقرونفيإنجلزاأن

الثامنالفصل،وانظُمالاضادمجالفيالإلات-بهاامحبطوالعالميزنطبة:)2!ما(لويز(1)

ا.%*Yص،اAVAلندن،()بالإنجيزيةالمريخواغنامموضوعيتاول
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بل،إنجلزامنالأصوافَأوالأغنامَتسوردإسبانياتكنولم.المرينوأغنامأصوافمميزات

الأغنامَإليهاتصذروكانت،الميلاديعرالثافيالقرنمنذإلياالاْصوافتصذركانت

.)2(الميلاديعشرالادسالقرنمنذ

الصححفالافتراض.لنسميةمغربأصيروجردإمكانيةسوىيبقَفم،ذلكوعلى

بايعموحميُتْالمغرببلادمناسبانياالىأدخلتالمرينوأكنامأنهوالعلماءمنلعددبالنبة

إسبانيافيالجهادفيبارزبدورقاتمغرببةقبائلمجموعةأوقبيلةوهي،)3(مرينبني

القرنأواخرفيتثمإ!مبانياالىالأغنامهدهدخولَولعل،الموحديندولةأيامأواخرني

فيمرينبنيدولةُتامتولما.بقليلذلكبعدأوالميلاديعشرالثافي/الهجريالسادس

الجنو!الطرفَأراضيهاوشملتْالموحديندولةأثرانهيارعلىم667/9126ءعامفاس

واتخذت،ث!تالةتلبفيعديدةبغاراتالأمربادممطالمرينيونقام،الأندلسمن

مربن،بنيدولةتياممنقرنِربمنحووبعد.الإسبانالنصارىضدالجهاد0طاجَغزواتُهم

عامثتالةأسطولأحرزهالذىالانتصاربعدالنصرانيةإصبانياعلىخطرُهمنناقص

القتالاستؤنفأنيلبثولم.الفتاليينأيديفيطريفميناءسقوطوبمد،م1912

الثامنالقرنأوائلفيمظفرةغزواتعدةَعليالحسنأبوالمرينيالسلطانوقاد،ثانية

عثرالحاديالفونساستولىأنبعدالقتالحدةُض!ثم،الميلاديعثرالراج/الهجري

إسبانياإلىالمرينوأغنامؤصولَولحلَّ.بما344سنةالخضراءالجزبرةعلىثتالةصاحب

ذلك.تلتالتيالن!بىالهدؤفترةخلالتمالمنربمن

.162صالابقالمصدر)2(

بالمضبوهرانمنطقةفيالعاليةَال!هولَنجوبالزناتبةمرينبنىقبائلمجموعةُاوقيلةُكانت)2(

اللطانقِبَلمنهُزمتْولما،الميلاديعثرالهجرى/الثافيالادسالقرنمتصففيالاْو!

وفي.الموحدينيطرةعنبيدةالجنوبفيالصحراءبتخوملاذتْعلىبنالمؤمنعبدالمرحدي

الم!لمونأحرز.الذيالكبيربالمرتؤجالذيالجهادفيالقيةطهمت،مهـ/1955911عام

فيمرينبنونزلالميلادىعثرالثاكالقرنأوائلوفي.الاْركوقةفيالاجانالنصارىضد

الموحدينهزيمةأتاحتْوفد.ا"ضبشيةعلىاعمادهمجلرعاةوكانوا،الأقصىالمفربضرقي

مرينلبنىالنرصةَ،اللطةعلىصراعشتلاهاوما،م1212ء/906صنةالعِقابو!ةفي

صنةالموحديندولةعلىالاْمرآخروللقضاه،المنربضاليفيأقدامهميوطدواكي

177()بالإنجيزيةارلباثمالداربخ:(Juben))جولين.م9126/ء667 - Ivry).
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ف!نبة!إطهي)كا!+،!(حرفيال!ي!أنرجاروا!فيالمؤرخويرى

!لألة!(صَن)ا!ر!ال!مشم!الكلتُقكلنأنوإها،ا!ر!مرينجمط

زات،خمال!اكل!زا!لي!19!سلىصممةوضاز.،مروف!هاودتهاايا!وافنصمة

.إ)4(وا!والض!بالبهماةلمجيزال!،ايخدةالأصواف

.(.)م،135طلم4مر!جيو؟وكلةَ

عنوا!ادرة،م7013عامفنادر!رلهالك!الوفيف!هبنودأ!فيورد

!بَللنادص،حطفكلفيسيموق،أناا:!طما،جيزا!قيفيابخؤيةالجابيةلئحلى

ا!وفمغكين!ا94َنيجروديتارئارصومئت!ثعلهتباْن!ألر،أومح!رديمارك!باسكال

منأعلاهادصر،دبممالبقجمابرييلبهامث،ول!اعح!()9مرينوسالمىْ

التىالشخيةؤمحملاتشلمُم!الذ!ا!موفوكان...لهاالئاطالاْراضيأوتونىمدينة

ور!جي!اوميئاءنيلاالأقالراقةالمايورقيروسبيرلتجويريمتلكعها

(Portoplsano)،الأثصجمجإق.بنوا،)6(إلىمهاكحنوصوف

الأرصتراطيةا!ةإلىينموق،روس!رطوروباسحشاء،ا،كيقهفيأعا"وهمالمذكورةِ

الإطلية.جنوامدين!فيالثرلةا!طرقي

الىيُكمرروكان،الافمبغامعرو7كاةاوينو!وف،!اوضقة!هقنويُمتتدلْ

اقرنوصعغتِلرد!كِر!كأكط،الميلادىعشرالرابمَافرنمنالأولىالثصنواتفيإطاليا

المنححى،ا!وفالوثتةلمالوارد!االبارةَأنكما.الأمبانيةالمصادرفيالامم!ورمن

كاناعح!وَ،أن،مدشاع!يكُنلم3الاأنعلىورلى!،ول!+،يم()9مرينوس

ضذكاقولما،الألرقيالنلطلفيخربأف/الر!وفسأراضىكافتَولما.صيثا

المرينووأغنامَأ!وافَباْنأكيدة!ور)اقوليمكن؟نه.آفاكإفرهيةئطتريأالمرينيين

171مى!!الإنجيزية)لإ!ما*دبماس:o(ع!b)كالهلومبارد(4)

ضوظاتؤالقودصإكأفيالوئيقةعلأ!ما(لويزالأمريكيالباحثعز)5(

فو!وععنبب!ثقإلهأثناء،الصدفةقلمنعياعور.وكان،جنوادولة(أرضيف)

آخر.

.164-163ص)!ما(لويز)6(
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.)7(لزينبغا!!!قطا!وألا،نر!أ!منمي

!اا!ماممصردةاصي!الاءلىرءلى!صاك!ا!ممتتكلطولكن

!الأف!هجُمبثوقي2اقيد!صرَاوايماقرق!ئوفى19ا!وا!!الهرصصت

مقكبثرهَجسصرووكا!تحشرالالثا!قض!ا!ونأكاقإقإجاا!ا!!

أصأبلى،!نتتان!بائم!بلأ،اوو!ا!رصض!اةجمحجمنا!ف

،ا!رَوالا!ر-قيا!نرفوكاق.الاطاليعْينوقعيىفيالإرد،فقا!يْلمدةا!وفَ!

حيض!قالأولىالر!!لاقو!!،وء!و!وكس!وانيهمن!صوط

ا!وقت+ل!!ىَأقاثغكنولن.أ!عا!ا!واف!مجثمَق!قلمإنةُا!

الأ!ىا!ر!-rj-6كلا!!!!فيققوظاد.!رجنجمط!ة!قُ!درُه

ةأفمي!3!فىأة!ضوقالأو!(كافيا!كاا!يالطمريقب!لمة،ا!لط

ه!وكاكعض.!فش/إومه!وانيهإلىا!ا!!كلص!كم،!اف!ا

اصييئا!وأة!م!12،!ليا!رولُا!دوتُتين!ؤة.ب!!ىالا!افُ

أفرم!،أوصأ!ضخسيضَأحعوا!اَ!!يشبخَاظقاط!وْ،ا

(deTutheti4ااأهـ*ععولا لاْفيدالئ!الأفيسلمف!ا،كل،e!"ا(

وؤة!صاا!وكئكبلأ!9126!،ط!ولىإ!بهطرا.المحسَوردهـ!غالأصواف

تجراركقوكاق.!وق!كلجلأبنقيرٌاب!!اإفرص!منا!فكتىكتير!كحناس

.!أامعتئ!ينتىوودعجالن!لرينىاالرف!ا!بها!!ا!الأض!ا!ليبيةالحم!

ث!انيم!،لن!!مرصيوكيرمرغيرفراجليالجئوكلنا!!ا،تورطَأن

اقلألاتظلتذ!أثروكل،اياولىالمحرمحعدا!عدألا،ا!ونس

الجر!قا!قدذ!رمع،الزمنمق!!فتر!!ونرةَروضتجنوةبينالتجاريئُ

!فيذل!ص،ةرنيئوففوف!.وفى!كقيل!(!!مأكعبرف!!م

مني!نونوي!د!،وجميصمجايئهياهفيا!رىمغطبلع!دقق،ضئوات

تيرةكل9نالبيزجسيطر!"لىأنها،ثيقةهذهو!.الاطقيبيزامديمر

.")8(الح!وف

(Y)؟16صاتاكلالمدَدر.

.165166صالابقالمصدر)8(
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يفقدونالجنويونوأخذ،الإنجليزىالصوفشراءفرصُازدادت،ذاتهالوقتوفي

انجلزامنالصوفينراءُلهمالمناسبمنيكُن!أنهإلا.المزيطالصوفبوقاهمامَهم

فيشبناتثتريتكنلموالتىٍ،مبايثرةبصورةصبراإلبهاالوصولُلهميتصئىيكنلمالتي

ممتازاًمس!كاوكانت،!كراجنوامنقريبةكانتافريقيةأنحينفي،أصوافهابيعمقابل

أهمعلىالجنويونالأعمالرجالُسيطرحبماتبذلالوضعأنإلا.الجنوبةوالخدماتللصلع

فلاندرزوبلادإنجلزافيكبيرطلبعليهاكانالتي(alum()9)الثثمادةمصادر

الجنويةُالسفنُأخذت،م1278وم1275عامىْبينماالفزةفق.(حاليابلجيكا)

التيالمفابلةَاللعةَالإنجليزيالصوفوأصبح،الئمالبحرالىرأساتُبحربالصثالمثحونةُ

هذهفيالإنجليزىالصوفتصديرعلىساعدومما.الكبيرةالسفنهذهبهاتعودكانت

،الصادراتضراثبمنإيراداتعلىالحصولفيمنهمرغبةَ،إنجلزاملوكأن،الفزة

الطاليافيالنسيجصناعةتقدُّمَأنكما،الخارجيةالتجارةعلىالمفروضةالقبودمنضفوا

منالصوفصادراتِولعل.الرفيعةلإنجليزية3الأصوافعلىالطبازديادالىادى

التجارجماعاتأيديالىآلتْانهاإلاوقيمةَتنموكميةَالأخرىهيظلتْافريقية

ماالرأسماليينكبارمنيخهايكنلمالمدن!ذهوسينا.ومرسبليابيزامدنفيثرا"الأقل

تجارفإنولذلكإنجلنرا،إلىللإبحاركبيرةصفناًنمتلكْلمافهاكا،والبندقيةجنوافيكان

المتواضعةالاْرباحمنبالرغم،افريقبةموانئمعالتجاريةبعلاقاضه!ماحتفظواالمدنهذه

الصوفشراءاختاروافإنهم،جنوافيالتجاركبارُأما.وراثهامنيجنوضهاكانواالتي

الأولى.الدرجةفيالإنجليز!

إنْم7013شةفيجنوامنوابنُهأوصوديماريباصكالأبرمهاالتيالنجاريةُوالصفقةُ

ومع.الأصنافأجودبشراءوذلك،الإفر-كطبالصوفجنراائجارلإحياءمحاولةإلاهي

الاْولالنصففيازديادفيظلالإنجيزيةبالاْصوافالإيطالبةالمدنتعاملفإن،ذلك

.الميلادىعثرالراجالقرنمن

هذهبتهجينالمرينوأغنامأصوافبتحينالأسبانقامأنبعدتبدَّلالحالَأنبَيْدَ

الكبير"الكادَاإنثم.الإسبانيهأغنامهممعالأكنام

وكيرانوجاتصباغةوني،الطةالاْكراضفييُعكل،اللونأيضمعدفيملح/اللةالثث()9

ذلك.
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(TheGreat Depressionوأواخرعثرالرابمالقرنمنتصففيالخارةأصابَ(الذكط
عنهنتجوماأوروباغربفيالأصودبالموتالمعروفالطاعونوبأانتثاربعد)القرنهذا

إنتاجفيهبوطعنهنتيالأورود(الاقتصادَشلَّمماالأرواحفيجسيمةخائرَمن

،الأصوافمنالإنجيزيهالصادراتفيونقمن،الإيطاليةالمدنفيالصوفيةالمنسوجات

عنالبحثالىالإيطاليةالمدنبتجارحداذلككلأإنجلزا.فيالاْغنامتربيةفيوكذلك

بمزاياعلمعلىوكانوا-جنواتجارولعل.المتوسطالبحرمنطقةفيورخيصةِقريبةمصادرَ

أصوافمزاياالىيخهاالأكامومردقشتالةحكَّامانتباهلفتوا-المغربيةالمرنيوأصواف

القطعانأصحابطرفمنجاءتْتكونقدالمبادرةإنبللا.المغربيةالمرينوأغنامقطعان

فيبدوْرهمأخذواالفرنسيةنورمانديمقاطعهَفيالأغناممر!أنكما.أنفسِهمالإسبان

فيللتهجينالأغنامهذهباستيرادوذلك،والإسبانيةالإنجيزيةالأغناممزايامنالاشفادة

فيالأغنامقطعانأصحابُأصابهالذيالنجاحَيصيبوالمالفرنسيبنأنإلا.بلادهم

لدىأصوافهابجودةالمعروفةوهي،المنربمنالمرينوأغناماستوردواالذين،ذاتهااسبانيا

منالعالمفيالأغنامأنواعأفضلُلديهمفأصبح،المحليةأغنامهممعوهجَّنوها،جنواتجار

.ا(المرينو)ْباْغنامالمعروفةالأغنامُوهي،أصوافهاجودةُحيث

IA'1ص(ساoلوبيز)صم)01( - V11.
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أآلأصركنئنُإقبىصيمالم

جمىم!

!و!!
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